INTERREG IV - MED
ΤΙΤΛΟΣ

IHR-MED - Χρήση καινοτόµων τεχνικών για την
ανοικοδόµηση κτιρίων στη Μεσόγειο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του σχεδίου IRH-Med είναι η προώθηση νέων καινοτόµων
µεθόδων κατασκευής κτιρίων που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον
και σέβονται τη µεσογειακή πολιτιστική κληρονοµιά.
Ειδικότερα το σχέδιο αποβλέπει στην:
 Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στην κατασκευή
κτιρίων
 Ανάπτυξη µιας κοινής µεθόδου για την προώθηση των βιώσιµων
τεχνικών, προϊόντων και πρακτικών
 Υποστήριξη των επαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που προωθούν τις «πράσινες» τεχνικές στις κατασκευές
 ∆ηµιουργία µιας κοινής σήµανσης
 ∆ηµιουργία διευρωπαϊκού δικτύου για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.
Για την υλοποίηση του σχεδίου προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:
 Συγκριτική ανάλυση των υφιστάµενων πρακτικών, καθώς και των
τεχνικών κατασκευής κτιρίων στη Μεσόγειο
 ∆ιαµόρφωση κοινού σχεδίου δράσης
 ∆ηµιουργία και προώθηση µίας σήµανσης «Med» για τα κτίρια
που είναι φιλικά προς το περιβάλλον
 ∆ιαµόρφωση µίας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής.
Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι:
 Ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού και των επαγγελµατιών
αναφορικά µε τα οφέλη της κατασκευής «πράσινων» κτιρίων
 ∆ηµιουργία ειδικής σήµανσης για τον προσδιορισµό του
Μεσογειακού χαρακτήρα των κατασκευών
 Προώθηση του «µεσογειακού προτύπου κατασκευής» στην
αγορά
 ∆ηµιουργία πολύγλωσσης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µε στόχο τη
διάδοση των αποτελεσµάτων του σχεδίου.
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 8 εταίροι από 5 κράτη µέλη της Ε.Ε.:
 COPCA - Consortium for the Commercial Promotion of Catalonia
(ES)
 ∆ήµος Καλλιθέας, Ρόδου (EL)
 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (EL)
 Provincia di Ravenna (IT)
 Consorzio Nazionale CasaQualità (IT)
 Sicilian Region -Planning Department (IT)
 CCIMP Chamber of Commerce and Industry of Marseille (FR)
 Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP) (HR)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.054.559.90 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε.Ε.

75%

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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