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Climate Change
Cultural Heritage & Energy
E ff i c i e n t M o n u m e n t s

e cele | Pakiety robocze
Istot projektu jest odpowied na na
ce pytanie: Jak
zredukowa zu ycie energii w zabytkowych budynkach bez niszczenia ich to sam i i war
i kulturowej? Wszystkie p stwa
Regionu Morza Ba
kiego, a t
e pozosta a cz
Europy
mus stawi cz a temu wezwaniu i poszuka odpowiednich
rozw
.T
a nie punkt wyj ia dla projektu.

Roz

tyki

przeniesienie na szczebel krajowy i mi zynarodowy politycznej dyskusji o wprowadzeniu nowych modeli
racy
pomi zy
instytucjami
administracji,
architektami,
ynierami, audytorami energetycznymi, konserwatorami, deweloperami i przedsi iorstwami budowlanymi oraz
a icielami i
dcami budynków.

nowych strategii
pod
technologicznym, administracyjnym i historycznym.
tworzenia politycznych i administracyjnych podstaw
ekonomicznych.

Europejska Fundacja

tel. : +48 583053031
info@efoz.org.pl
www.efoz.org.pl, www.ecodek.pl

Szwedzka Narodowa Rada
ds. Dziedzictwa
Therese Sonehag
tel.: +46 851918414
therese.sonehag@raa.se
www.raa.se

ac e tec

cz e

Znalezienie nowych rozw
technologicznych dotyc cych zachowania potencja zabytkowych budowli oraz wdro enie, monitorowanie i rozwój projektów pilot owych w celu optymalizacji
zu ycia energii przez te budowle.

Part erzy r ektu

Departament Ochrony Dziedzictwa
w Hamburgu
Jan Prahm
jan.prahm@kb.hamburg.de

Europejska Fundacja

tel.: + 48 58 305 30 20
info@efoz.org.pl
www.efoz.org.pl, www.ecodek.pl

Departament Ochrony
Dziedzictwa w Hamburgu
Albert Shett / Bendix Bürgner
tel.: +49 40 42824 -720/ -728
bendix.buergner@kd.hamburg.de
www.hamburg.de/denkmakschutzamt

Hamburg
Rainer Scheppelmann
www.hamburg.de/bsu

Zawodowego
Jens Shwarz
www.azb.hamburg.de

Albert Schett/Bendix Bürgner
www.hamburg.de/denkmalschutzamt
Agencja Energetyczna
Miasto Sztokholm
Miasto Kiel

www.energikontorsydost.se

Tomas Örn
www.stadsmuseum.stokholm.se

Jens-Peter Koopmann
www.kiel.de

Edukac a
Podnoszenie

Ministerstwo Rozwoju

Budownictwem, SBI przy

wiedzy i edukacji architektów,
itd. w celu dostosowania programów nauczania do

Podnoszenie wiedzy
w zakresie uwarunkow

dców i
a icieli obiektów zabytkowych
stosowania dzia
termomodernizacyjnych.

Europejska Fundacja Ochrony
im. Giedymina
Jurgis Zagorskas
tel.: +370 58 52744719
jurgis.zagorskas@gmail.com
www.msk.ap.vgtu.lt

tel.: + 48 58 305 3031
info@efoz.org.pl
www.efoz.org.pl
www.ecodek.pl

Departament Konstrukcji i Zdrowia
Torben-Valdbørn Rasmussen
www.sbi.dk
Szwedzka Narodowa Rada
ds. Dziedzictwa
Therese Sonehag
www.raa.se
Jelena Dulneva
www.kjlv.ee

Miasto Malmö
Roland Zinkernagel
www.malmo.se

Anne Randmer
www.emieco.ee

ds. Dziedzictwa
Tarmo-Andre Elvisto
www.renoveeri.net
i Systemów Energetycznych
Dr sc. Ing. Andra Blumberga
www.rtu.lv
Miasto Ryga

Europejska Fundacja
Ochrony Zabytków
www.efoz.org.pl

Normunda Strautmanis
www.riga.lv

.eu

Marja-Leena Sallinen
Techniczny im. Giedymina
Jurgis Zagorskas
www.msk.ap.vgtu.lt
Transferu Technologii
www.ictt.by

