
NewBEE 

Namen projekta NewBEE je razviti napredno 
tehnologijo ter podporni IKT sistem za promocijo in 
spodbujanje energetske prenove stavb. Lastniki stavb 
bodo deležni podpore pri odločanju o iskanju in 
izbirah optimalne kombinacije tehnologije in 
financiranja za projekte prenove, pri katerih se 
naložba povrne v najkrajšem možnem času.  

 

Doba vračanja naložbe pri različnih scenarijih 

Po drugi strani pa mala in srednja gradbena podjetja 
(MSP) potrebujejo podporo pri izbiranju 
najustreznejših poslovnih modelov za tovrstne 
projekte. Z upoštevanjem vidikov delovanja v 
celotnem življenjskem ciklu že v prvih fazah 
načrtovanja projektov prenove, teh projektov ne 
ocenjujemo samo po neposredni ceni, temveč tudi 
po njihovi zmožnosti zmanjšanja porabe energije, 
povečanega udobja in splošnega vrednotenja 
zgradbe. Učinkoviti finančni in organizacijski modeli 
spodbujajo deležnike, da sodelujejo pri projektih 
obnove za učinkovitejšo rabo energije. So torej 
pomembno gonilo za izvajanje teh projektov. 
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Ključna problema 

MSP se v gradbeništvu soočajo z dvema ključnima 
problemoma: 

1. Potrebujejo takojšen in vsesplošen dostop do 
konkurenčnega znanja, da bi se lahko prilagodili 
povečanemu povpraševanju/zahtevam trga ter 
pospešili uporabo porajajočih se tehnologij in 
materialov za energijsko prenovo stavb.  

Prilagoditev bo zagotovila večje zadovoljstvo 
lastnikov stavb, hkrati pa bo zmanjšanje porabe 
energije zagotovilo skladnost z lokalnimi in 
regionalnimi okoljskimi zahtevami.  

2. Drug ključni problem je oblikovanje novih 
organizacijskih in poslovnih modelov znotraj 
gradbenega sektorja, z namenom povezati deležnike 
v vrednostni verigi. Tako bi lahko bili konkurenčni 
velikim izvajalcem, lastnikom stavb pa bi pri 
energijski obnovi zagotovili rešitev "na ključ".  

 
Za reševanje teh dveh ključnih problemov NewBEE 
ponuja inovativno metodologijo v kombinaciji z 
vrhunsko IKT platformo, ki omogoča nove pristope 
za:  

a) nudenje podpore lastnikom stavb pri izbiri 
optimalne tehnologije in finančnega modela za 
energijsko obnovo stavb, 

b) možnost, da lastniki stavb objavijo razpis za 
ponudbe, MSP pa iščejo poslovne priložnosti in 
oblikujejo ekipe (virtualne povezave) za 
sodelovanje, ki bi omogočale skupno odzivanje 
na poslovne priložnosti.  

 

Tehnični pristop 

Cilj projekta NewBEE je ponuditi možnosti 
pospeševanja zgodnjega vključevanja lastnikov stavb 
in vseh relevantnih deležnikov v vrednostni verigi v 
proces energetske obnove stavb. Podporna 
metodologija in IKT platforma za prepoznavanje 
najustreznejših poslovnih modelov v tem procesu se 
realizirata prek zelo naprednega in sistematičnega 
dostopa do konkurenčnega znanja, povezanega z 
najboljšo razpoložljivo tehnologijo ter materiali za 
gradnjo in obnovo, ter do finančnih shem. Platforma 
vključuje naslednje module: 

Tržni modul podpira organizacijo in podporo 
projektnih ekip oz. mrež za poslovno sodelovanje. 
Hkrati omogoča lastnikom, da objavljajo razpise za 
ponudbe in razvrščajo ponudnike storitev s pomočjo 
sistema vrednotenja njihovih sposobnosti in 
referenc, kot ga uporabljajo internetna podjetja, 
denimo Amazon. Lastniki stavb lahko na platformi 
NewBEE objavijo razpis za ponudbe za prenovo, 
medtem ko lahko MSP poiščejo poslovne priložnosti 
in oblikujejo začasne, projektno specifične mreže, v 
katerih se strokovno in operativno dopolnjujejo.  

Orodje za predhodno oceno obnove objekta 
pomaga lastnikom stavb grobo oceniti različne 
tehnologije, relevantne prav za njihov gradbeni 
problem, kot tudi nadaljnje stroške in načine 
(so)financiranja. Omogoča vlagateljem in lastnikom 
stavb, da ocenijo možne tehnične in finančne opcije, 
s katerimi bi čim bolj skrajšali obdobje vračanja 
naložbe ter povečali njeno donosnost. 

Ocena energijske učinkovitosti je namenjena 
profesionalnim uporabnikom. Ponuja podrobnejšo in 
bolj poglobljeno oceno tehnologij in finančnih 
možnosti za rešitev določenega problema ter 
upošteva podrobne podatke o vrsti stavbe, 
razpoložljivih finančnih modelih in problemih, 
značilnih za določeno državo.  

Ocena poslovnega modela pomaga MSP pri 
iskanju ustrezne poslovne strategije, na primer 
določenega poslovnega modela za vsak projekt 
prenove, in jih po korakih vodi pri razvoju poslovnega 
modela.  
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