Eracobuild – Стратегическа мрежа от иновационни програми за
изследване и развитие в областта на строителството е
експлоатацията на сгради.
Eracobuild е един от компонентите за Европейската иновационна система за
изследване, развитие и иновации (ИР&И) в областта на строителството и
експлоатацията на сгради. Проектът се реализира с финансовата подкрепа
па Седма рамкова програма.
Целите на Eracobuild са за подсилване и разширяване
на стратегическата мрежа в И&РИ програми в сферата
на изграждането и експлоатацията на сгради,
инициирана в координационните дейности в предният
проект ERABUILD. Eracobuild обединява 33 члена, в
това число и управлението на програмата от 16 страни
членки на ЕС, 4 асоциирани страни и една страна от
европейския регион и източните европейски страни.
Новите страни ще имат полза от опита и резултатите
от обявените вече 5 съвместни покани за проектни проучвания по програмата
ERABUILD (15 партньора и екипа по управление на проекта от 10 държави) и
споразумението за осъществяване на 2 транс-национални програми свързани с
„Устойчивото реновиране на сгради” и „Стойностно
провеждани конструктивни процеси”, които ще бъдат
реализирани в рамките на Eracobuild.
Нови теми за съвместни дейности ще бъдат също така
разработени
в
рамките
на
проекта,
като
идентифициране на други приоритети на И&РИ,
специално, но не само във връзка с нуждите на
индустрията, предварителни нормативни проучвания
и
оптимално
използване
на
съществуващите
изследователски центрове и развитието на нови такива. Съвместни дейности
(проучвания, създаване на групи, търгове за предложения и други) ще бъдат
осъществени в тези нови направления в паралел с транс-националните програми.
Общата цел на Eracobuild е да се установи по-дълбоко и дълготрайно
сътрудничество и координация между националните финансиращи органи в
Европа, за да бъде повишено качеството и влиянието на изследователската
дейност в строителният сектор, както и неговото постижение, разбира се при
оценка на стоящите пред сектора предизвикателства.
Eracobuild ще се фокусира върху укрепване и задълбочаване на сътрудничеството
в рамките на консорциума на пет нива:
1. Развитие на интегрирана стратегия в строителството и експлоатирането на
сградите, включваща икономика, околна среда и политики в сферата на науката,
които често са в компетенциите на различни министерства и главни дирекции,

което от своя страна води до прилагането на неоптимални подходи в сградния
сектор.
2. Създаване на структурен диалог между регионалните и държавните органи
отговорни за създаването и провеждането на политиките, Европейската комисия и
представителите на сектора, чрез Европейските технологични платформи и
асоциираните национални платформи, с цел изследователските приоритетите
изведени като необходимост от сектора и тези определени на база национални и
европейски политики да се уеднаквят. Също така, общ подход за намиране на
други подобни мрежи в неевропейски изследователски програми ще бъде приет.
3. Засилване и осъществяване на съвместни дейности между съществуващи
програми (като тези в транс-националните програми) с подобна цел. Примерно,
включване на МСП по-активно в европейските програми за научни изследвания.
4. консултиране на националните правителства и Европейската комисия как в
бъдеще да бъдат включени инструменти и да бъдат подобрени условията за транс
– националните сътрудничества.
5. Свързване на научно – изследователските дейности с практиката чрез
свързване на реализирането на стратегиите с изследователските програми.

Допълнителна информация за проекта, както и резултати от неговото изпълнение,
можете да намерите на http://www.eracobuild.eu/index.php?id=12

