
Llista dels edificis i llocs de les visites tècniques ealitzades fins avui:

 Banc de Sang  
i Teixits de Catalunya,  
Barcelona (ES)

Rehabilitació 
d’habitatges  
plurifamiliars,
 Kapfenberg (AT)

RCTECH’s HQ  
Athens (GR)

 Salewa Spa HQ  
Bolzano (IT)

Escola Primària Oak-
meadow, 
Wolverhampton (UK)

Kehrerhof Siebeneich 
Bolzano (IT)

HLFS Forstwirtschaft 
Bruck an der Mur (AT)

Naturaliabau  
Merano (IT)

Regional  
Environmental  
Center HQ 
Szentendre (HU)

Residència 
d’estudiants “Aliki 
Perroti” a l’Escola 
Granja Americana,  
Thessaloniki (GR)

El projecte AIDA pretén accelerar l’entrada al mercat dels  
edificis de balanç energètic quasi zero (nZEB). És a dir, edificis  
energèticament eficients i l’ús de fonts d’energia renovables.  
AIDA és per compensar la manca d’accions intenses per difondre  
els coneixements sobre nZEB. La sensibilització cap als nZEB  
entre les autoritats locals i planificadors de construcció esdevé  
un factor clau. Els beneficiaris d’aquest projecte són principalment 
ajuntaments, com a agents clau de la demanda, i professionals  
de la construcció, per la banda de l’oferta. 

AIDA ofereix accions adaptades a aquests collectius, incloent  
visites tècniques a edificis innovadors, mostra de bones  
pràctiques, presentació d’eines d’ajuda, suport actiu als  
municipis i estreta cooperació amb els actors clau. En resum: 
l’objectiu principal d’AIDA és una àmplia adopció dels nZEB  
per part del mercat, reduint el consum d’energia i les emissions  
de carboni, els quals són factors importants per assolir els  
objectius de 2020.
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Esdeveniments 
amb  
participació  
d’ AIDA:
WSED 2013 
Conferència Europea sobre 
Edificis de Balanç Energètic 
quasi Zero -nZEB
Wels, Àustria.
Conferència World  
Sustainable Energy Days 
organitzat per la OO 
Energiesparverband, 
l’Agència d’Energia 
del Nord d’Àustria, té 
l’objectiu de fomentar 
l’eficiència energètica 
i les fonts de energia 
renovable.

Conferència Anual 
de Reducció  
de Emissions de  
Carbono 
Edimburg, UK.

Ecobuild  
conference 
Londres, GB

Municipis compromesos
ES Torroella de Montgri, Gualta, Ordis, Girona, Tarragona, Figueres,  
 Maia de Montcal, Murcia
AT Hohe Wand, Gutenstein, Hartberg, Gleisdorf, Weiz
IT Bolzano, Merano, Brixen
FR Beaujolais Val de Saone
GR Irakleio, Maroussi
HU Gödöllő
UK Wolverhampton, Hampshire Council, Grampian Regional Council

Cooperació amb altres  
iniciatives i projectes.
  Repowermap

 Entranze

 Build-up Platform

 ManagEnergy portal

 Austrian klima: aktiv programme

 EnergyCities

Propers esdeveniments i visites tècniques:
S’han planificat una sèrie de visites tècniques (sobretot nacionals, però també internacionals) que seran  
organitzades pels socis del projecte durant el 2013. Els diferents llocs inclouen: Amstetten (AT), Graz (AT), 
Kapfenberg (AT), Bolzano (IT), Szentendre (HU), Larajasse (FR), Mataró (ES), Barcelona (ES) i Saragossa (ES). 
Si us plau, segueix-nos a Facebook www.facebook.com/aidaproject2012 i a Twitter per obtenir les últimes 
actualitzacions dels esdeveniments relacionats amb el projecte.

AIDA will be represented at the 
following high profile events over 
the course of 2013
Energy Cities’ Annual Rendezvous 
Växjö, Suècia
26 Abril de 2013. Organitzat amb la  
ciutat de Växjö i la  xarxa a Suècia  
Klimatkommunerna amb la collaboració 
de l’ Universitat de Linnaeus (NUL)

CONSTRUMAT 2013 
Barcelona, Espanya
Les 65 millors experiències mundials en solucions constructives desvetllaran les claus d’èxit del sector al 
Building Solutions World Congress.

Jornada tècnica per els municipis
 en Pristina, Kosovo
Aquesta jornada està feta a mida per adaptar-se a les condicions locals dels municipis interessats sobre 
nZEB en el Sud-Est d’ Europa.

Eco Fòrum Europeu del Sud-Est,  
Sofia, Bulgària
Edificis de balanç energètic quasi zero - nZEB – Per què? Raphael Bointner, coordinador del projecte AIDA, 
parlarà de la creixent importància per la societat dels edificis innovadors.
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