Τι είναι το RenoValue
To RenoValue είναι ένα διετές έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευφυή Ενέργεια στην Ευρώπη. Μέσω του έργου θα
αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκπαίδευση των εκτιμητών ακίνητης
περιουσίας για το πως θα εντάξουν τους παράγοντες που αφορούν στην εξοικονόμηση
ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην μεθοδολογία εκτίμησης ακινήτων
καθώς και στον τρόπο που θα συμβουλεύουν τους πελάτες τους στο θέμα αυτό. Το
RenoValue είναι μια διεθνής συνεργασία και αποτελείται από τους εξής οργανισμούς:
RICS, CBRE, Skanska, Troostwijk, Karlsruher Institute of Technology, Politecnico di Milano,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii and Business Solutions Europa.

Γιατί το RenoValue είναι σημαντικό
Η εκτίμηση ενός ακινήτου είναι μια σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής του: αυτός είναι
και ο λόγος που η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας θα πρέπει να αρχίσει από εδώ. Για την επιτάχυνση της μετάβασης
σε μία αγορά κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι απαραίτητο
να αποδεικνύεται η επιχειρηματική διάσταση και η αξία των αειφόρων κτιρίων στους
υποψήφιους αγοραστές, πωλητές, δανειστές και τους επενδυτές.

For more info:

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

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού φέρουν
οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά κατ ‘ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ούτε το EASME, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο αυτό.
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Τι κάνει το RenoValue
Το έργο αποτελείται από τρεις φάσεις, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους:

Φάση 1

Ανάλυση πεδίου, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και την Ευρωπαϊκή
Ομάδα Καθοδήγησης Εκτιμήσεων.
Η φάση αυτή προβλέπει την αξιολόγηση των σημερινών προκλήσεων και αναγκών των
εκτιμητών ακίνητης περιουσίας καθώς και των απαιτήσεων που έχουν όσοι αξιοποιούν
τις εκτιμήσεις. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται διαμέσου ενός συνδυασμού
ανάλυσης πεδίου καθώς και 7 συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη
Σουηδία.
Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Καθοδήγησης Εκτιμήσεων (EUVSG) είναι μία ομάδα 6 ειδικών
υψηλού επιπέδου στην εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, στις επενδύσεις και στα
οικονομικά, και η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει καθοδήγηση και
υποστήριξη στο RenoValue.

Φάση 2

Εκπαιδευτικό υλικό
Με βάση τα πορίσματα της Φάσης 1, το RenoValue θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό
με στόχο την εκπαίδευση των εκτιμητών ακίνητης περιουσίας για την ενσωμάτωση των
παραγόντων αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων.

Φάση 3

Πιλοτική φάση
Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει πιλοτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην
Πολωνία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Σουηδία μέσω διαδικτυακών
σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε ομάδες.
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