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Már elérhető a QualDeEPC útmutatója a továbbfejlesztett energiatanúsítványokhoz - javaslat
továbbfejlesztett és konvergáló energiatanúsítvány értékelési és tanúsítási rendszerre
A QualDeEPC konzorcium útmutatóban foglalta össze a projekt keretében továbbfejlesztett
energiatanúsítvány épületértékelési és tanúsítási rendszerre vonatkozó javaslatát. Ez a QualDeEPC
projektben résztvevő hét tagállam nemzeti specifikumainak figyelembevételével részletes leírást nyújt
a mélyfelújítást célzó, új generációs energiatanúsítvány-rendszer gyakorlati koncepcióiról, szakpolitikai
javaslatairól és eszközeiről. A projekt fontosabb javaslatai – mind uniós, mind nemzeti szinten – átfogó
és gyakorlatorientált módon kerülnek bemutatásra. Elsődlegesen a szakpolitikai döntéshozók és
érdekelt szervezetek számára nyújtanak útmutatást arról, hogy milyen lépéseket kell végrehajtani a
javaslatok megvalósításához, és a javasolt indikátor értékek hogyan adaptálhatók a tagállami
igényekhez. Ezen túlmenően ez az útmutató tartalmazza a projektnek a mélyfelújítás definíciójára
vonatkozó javaslatát, amely a közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerére épül.
Az útmutató a projekt egyik fő eredménye, amely a továbbfejlesztett energiatanúsítványon kívül online
mélyfelújítási platformok létrehozását is célozza, ami Magyarország esetén a már meglévő Renopont
platform továbbfejlesztéseként valósult meg. Az eszközöket és szakpolitikai javaslatokat a QualDeEPC
korábbi szakaszai során fejlesztettük ki és teszteltük, majd a résztvevő országok igényeihez igazítottuk,
amit a „Jelentés a 7 nemzeti szinten adaptált, továbbfejlesztett értékelési és tanúsítási rendszerről” és
a „Jelentés a 7 nemzeti szinten adaptált online mélyfelújítási platform koncepcióiról” c.
dokumentumok részletesen bemutatják.
A projekt prioritásait már korábban ismertettük, ehhez képest a fókuszba most elsősorban a
továbbfejlesztett energiatanúsítvány sablon és az energiatanúsítók képzése került.
A továbbiakban még egy nemzeti workshopot szervezünk (ez lesz a 4. workshop) melynek témája a
szakpolitikai javaslatok lesznek. A workshopon felmerülő észrevételeket figyelembe vesszük a projekt
végére tervezett útmutató kidolgozása során.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK
🡪Deliverable 5.3 Guidebook for improved EPCs presenting the project’s proposal for an enhanced
and converging EPC assessment and certification scheme
🡪Deliverable 7.2 Conclusive policy recommendations guide
🡪QualDeEPC’s EU Policy Recommendations Guide
🡪QualDeEPC’s Template for an enhanced and more user-friendly EPC form
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