Czym jest RenoValue
RenoValue jest dwuletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskie
za pośrednictwem programu “Inteligentna Energia - Europa”. W ramach programu
opracowywany jest zestaw narzędzi szkoleniowych dla działających na rynku
rzeczoznawców majątkowych dotyczący sposobu uwzględnienia zagadnień związanych
z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy
wycenie nieruchomości oraz doradztwie.
RenoValue realizowany jest przy międzynarodowej współpracy organizacji takich jak:
RICS, CBRE, Skanska, Troostwijk, Karlsruher Institute of Technology, Politecnico di
Milano, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Business Solutions Europa.

Dlaczego RenoValue jest ważny
Wycena nieruchomości jest niezwykle istotnym elementem jej cyklu życia: z tego
względu wspieranie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej
oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii powinno zaczynać się właśnie na
tym etapie. Aby usprawnić przekształcenie rynku w kierunku budownictwa niemalzeroenergetycznego, konieczne jest przedstawienie potencjalnym
nabywcom,
sprzedawcom, najemcom oraz inwestorom aspektów ekonomicznych związanych z
budownictwem zrównoważonym.

For more info:

Luigi Petito, Project Coordinator | luigi@bs-europa.eu
www.renovalue.eu │ @RenovalueEU

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu spoczywa na
autorach. Nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME
ani Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki
wynikające z wykorzystania informacji w nim zawartych.
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Jakie działania podejmowane są
Projekt składa się z trzech ściśle ze sobą związanych faz.

Faza 1

Analiza dostępnych danych, wymiana informacji przy okrągłym stole oraz
w ramach powołanej dla potrzeb projektu Europejskiej Kierującej Grupy
Rzeczoznawców (European Valuation Steering Group - EUVSG).
Faza ta obejmuje ocenę wyzwań stawianych obecnie przed rzeczoznawcami
majątkowymi jak również potrzeb ich klientów. Ocena ta jest przeprowadzana
na podstawie zarówno analizy dostępnych danych jak również wymiany
informacji przy okrągłym stole w siedmiu europejskich krajach: Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Polsce, Włoszech, Belgii, Holandii i Szwecji.
Europejską Kierującą Grupę Rzeczoznawców (EUVSG) stanowi grupa sześciu
wysokiej klasy specjalistów w obszarze wyceny nieruchomości, inwestycji
oraz finansów powołana w celu dostarczenia wytycznych oraz wsparcia dla
RenoValue.

Faza 2

Materiały szkoleniowe
Na podstawie ustaleń dokonanych w fazie 1, w ramach RenoValue zostaną
opracowane materiały szkoleniowe do nauczania rzeczoznawców majątkowych
sposobu uwzględnienia czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem
w codziennej działalności zawodowej.

Faza 3

Faza pilotażowa
Opracowane materiały szkoleniowe zostaną pilotażowo rozprowadzone w
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Włoszech, Belgii, Holandii, oraz Szwecji za
pośrednictwem seminariów w sieci internetowej oraz spotkań odbywających
się w ramach doskonalenia zawodowego.
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