
A projekt egyik célja, hogy növelje a felhasználói 
tudatosságot az otthoni szokások tekintetében. Az 
IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) 
alapú megoldások a felhasználók számára előnyös, 
személyre szabott információt nyújtanak az 
energiafelhasználásról, a beltéri környezetről, az 
egészségről és az életmódról. Ilyen például a 
játékelemeket alkalmazó (gamification) platform, a 
virtuális valóság, az energia és a 3D-s modellezés. 
A játékelemek alkalmazása vonzóvá teszi a rendszert 
a felhasználók számára.

Európa felújítása a lakói számára
A TripleA-reno az Európai Unió által támogatott 
projekt, amely 2018. májustól 2021. áprilisig 
tart. A korábbi európai projektek eredményei 
alapján a TripleA-reno a fogyasztók és a 
végfelhasználók igényeire összpontosít. A 
projektcsapat a jobb beltéri környezeti minőség 
mellett jobb egészséget törekszik biztosítani a 
lakók számára a közel nulla energia igényű 
épületeket eredményező felújításoknál.
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Vonzó

Az elfogadható jelző a TripleA-reno projekt 
felhasználó-központú megközelítését jelenti. A 
projekt célja a „felújítási motor üzemeltetése - a 
kormánynál a végfelhasználó”. A TripleA-reno 
különböző felhasználói csoportokat von be a közös 
tervezési folyamatokba és állandó kommunikációt 
tart fenn a felhasználók és a fejlesztők között a 
felhasználó-központú termékek tervezése érdekében.

Elfogadható

A megfizethető jelző azt jelenti, hogy a felhasználók 
a saját testükre szabhatják a felújítást a projektben 
lévő döntéstámogatási eszközök (azaz a dinamikus 
és a felhasználó-központú üzleti modellek) 
használatával, illetve ezek segítségével műszakilag 
megalapozott, gazdaságos megoldást választhatnak. 
A megfizethetőség az üzleti modellben, a felhasználó 
költségmegtakarításában és a felhasználó-központú 
rendszerszintű megközelítésben jelenik meg.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából 
támogatást kapott, a 784972. számú támogatási szerződés alapján. Az Európai 
Unió nem vállal felelősséget az ebben a dokumentumban szereplő információk 

tartalmáért, ami csupán a szerzők véleményét tükrözi.
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Megfizethet



A mély felújítás eredményének javítása fokozott 
minőségellenőrzéssel, folyamatos műszaki fejlesztéssel 
és a továbbképzés támogatásával érhető el. 
Mindehhez a teljes értéklánc multidiszciplináris 
megközelítését alkalmazzuk.

A projekt célja új fogyasztói és végfelhasználói 
központú üzleti modellek és döntéstámogató 
eszközök támogatása, a döntést megkönnyítő, 
bizonyítékokon alapuló megoldások alkalmazása.

Cél a mélyfelújítási projektek végfelhasználói számára 
- a megvalósult állapotról - vonzó, érthető és személyre 
szabott információk biztosítása.

A cél a mintaépületeknél kifejlesztett rendszer 
előnyeinek és tényeken alapú megoldásának a 
bemutatása. 

A cél a Triple A-Reno projektbe bevont európai 
érdekcsoportok és ernyőszervezetek segítségével 
az eredmények minél szélesebb európai léptékben 
történő terjesztése.

A TripleA-reno törekvése, hogy számos releváns 
európai projekt eredményeire alapozva konkrét 
mérhető minőségi célokat érjen el.
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