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Raba električne energije za hlajenje
močno narašča, do leta 2020 naj bi se
povečala kar za štirikrat. Zato predstavlja
možnost uporabe sončne energije ne le za
ogrevanje, temveč tudi za hlajenje velik in
še neizkoriščen potencial.

Cilji projekta
• spodbujanje gradnje malih in srednje velikih
sistemov za solarno hlajenje stavb
• nadgradnja solarnih ogrevalnih sistemov v
sisteme za solarno hlajenje stavb
• odpravljanje tržnih ovir kot so nepoznavanje
tehnologij in orodij za načrtovanje ter izkušenj z
delujočimi sistemi
• oblikovanje potrebnih orodij za tržno uveljavitev
solarnega hlajenja stavb
• raziskati ciljne skupine in določiti akterje na trgu
• izvajanje promocijskih aktivnosti v Sloveniji in EU

Ciljne skupine
• Dobavitelji sistemov za ogrevanje in klimatizacijo
stavb ter solarno tehniko
• Investitorji
• Nosilci političnih odločitev
• Strokovna javnost

Avtorji te publikacije so v celoti odgovorni za njeno vsebino. Stališča niso nujno
enaka stališčem Evropske skupnosti. Evropska Komisija ni odgovorna za uporabo
informacij iz te publikacije.
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