
V projektu želimo ozavestiti ljudi o učinkih in 
posledicah njihovega obnašanja in ravnanja na 
domu. S pomočjo razvite igralne platforme, virtualne 
realnosti in 3D modeliranja lahko ponudimo 
privlačne in uporabniku prilagojene informacije o 
rabi energije, notranjem okolju, zdravju in 
življenjskem slogu.

Obnova Evrope za njene 
državljane
Projekt TripleA-reno je sofinanciran v EU programu 
Obzorje 2020 in poteka od maja 2018 do aprila 
2021. Na podlagi rezultatov preteklih evropskih 
projektov se TripleA-reno osredotoča na potrebe ljudi 
– končnih uporabnikov. V projektni skupini želimo 
izboljšati kakovost notranjega okolja v stavbah in 
zdravje stanovalcev s promocijo in izvajanjem skoraj 
nič-energijskih obnov.
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Privlačen

Z usmerjenostjo na uporabnike skozi celotni 
raziskovalno-razvojni proces želimo zagotoviti 
sprejemljivost ponujenih rešitev. Ključni namen je 
namreč spodbuditi uporabnike, da postanejo aktivni 
deležniki v procesu obnove stavb. Razvijalci so v 
neposrednem stiku z uporabniki, ki tako postanejo 
sooblikovalci ljudem prijaznih in smiselnih rešitev.    

Sprejemljiv

Uporabniki lahko s pomočjo razvitih rešitev in orodij 
celoten proces obnove stavbe prilagodijo, 
upoštevajoč cenovne in ostale zunanje pogoje. 
Dostopnost se zagotavlja na podlagi dinamičnih 
poslovnih modelov in informacij, s pomočjo katerih 
lahko lažje sprejmejo odločitve glede obnove. 
Cenovna dostopnost je opredeljena glede na 
poslovne modele in prihranke, v središču katerih se 
nahajajo uporabniki in njihove zahteve oz. 
pričakovanja.  

Projekt je financiran v raziskovalnem in inovacijskem programu Evropske Unije 
Horizon 2020, po pogodbi o podpori št. 784972. Evropska unija ni odgovorna 
za kakršnokoli morebitno uporabo navedenih informacij, za vsebino publikacije so 

odgovorni izključno avtorji.
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Dostopen



Želimo izboljšati izvedbo celovite obnove s 
pomočjo okrepljenega nadzora nad kakovostjo 
izvedbe. Kakovost dosegamo s ciljno usmerjenim 
strokovnim razvojem in izobraževanjem, ki v okviru 
medsektorskega in interdisciplinarnega pristopa 
upošteva celotno verigo dodane vrednosti.

Spodbujamo razvoj novih poslovnih modelov in orodij 
za odločanje, ki bodo upoštevali potrebe ljudi oz. 
končnih uporabnikov. Projektne rešitve posredujejo 
in prikazujejo konkretne in dokazane učinke, ki 
posameznikom olajšajo odločanje v procesu obnove 
stavb.

Zagotoviti privlačne, razumljive in posamezniku 
prilagojene informacije o dejanskih učinkih celovite 
obnove. 

Na različnih primerih ponazoriti koristi in dokazane, 
v praksi delujoče rešitve. 

Uveljaviti rezultate v širšem evropskem kontekstu preko 
evropskih interesnih skupin in krovnih združenj, ki so 
vključene v projekt TripleA-Reno.

Gradimo na spoznanjih številnih sorodnih evropskih 
projektov, z razvojem novih rešitev pa želimo doseči 
vrsto specifičnih in merljivih ciljev. 

Cilji


