OSEBNO VABILO NA DOGODEK

REZULTATI IN IZKUŠNJE
PROJEKTA DOM24H
Pilotno demonstracijski projekt Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno okolje

sreda, 25. maj 2022

10:00 - 14:30

Maribor, Marles hiše Maribor d.o.o.

Vabimo vas na dogodek, ki je namenjen predstavitvi rezultatov in izkušenj ob zaključku triletnega pilotno
demonstracijskega projekta Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno okolje.
Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna
vrednost projekta je 17 mio €, (lastni vložek partnerjev 12 mio €, subvencija 5 mio €). Dom24h je vzorčni
primer odličnega sodelovanja vključenih deležnikov: podjetij, raziskovalnih organizacij in države.
Dom24h je rezultat strateško zastavljenih aktivnosti ključnih nosilcev SRIP Pametne stavbe in dom z lesno
verigo, katerih cilj je integracija novo razvitih in prebojnih komplementarnih rešitev partnerjev. Dom24h
predstavlja poligon za razvoj, testiranje in demonstracijo rešitev pametnih in trajnostnih stavb prihodnosti.
Na dogodku želimo izmenjati izkušnje vključenih deležnikov, predstaviti novo razvite komplementarne
rešitve in podobne projekte sodelovanja podjetij, raziskovalnih organizacij in različnih ministrstev, s katerimi
bi lahko učinkovito povečali mednarodno konkurenčnost slovenskih podjetij s podporo države.

Komu je dogodek namenjen
▪
▪

predstavnikom ministrstev in javnih agencij;
predstavnikom podjetij in strokovnjakom raziskovalnih organizacij.

Cilj dogodka
▪
▪
▪
▪

predstavitev izkušenj partnerjev projekta in dodeljevalcev državne pomoči;
predstavitev novo razvitih komplementarnih rešitev;
prikaz trendov digitalnega in zelenega prehoda na področju pametnih in trajnostnih stavb;
ogled objekta Dom24h in prikaz delovanja nekaterih rešitev.

Kdaj in kje
Dogodek bo potekal v sredo, 25. maja 2022. Zaradi narave dogodka bo izveden na dveh lokacijah (ki sta v
neposredni bližini):
Ura

Sklop dogodka

Lokacija

10:00 - 12:00 Sklop 1: Predstavitev izkušenj in rezultatov projekta
Predstavitev izvedbe projekta od ideje in zasnove do otvoritve in
demonstracije objekta Dom24h ter integriranih produktov.

Lesarska šola Maribor
Lesarska ulica 2, 2000 Maribor

12:30 - 14:30 Sklop 2: Predstavitev delujočih in realiziranih rešitev
Ogled stavbe Dom24h in predstavitev delovanja razvitih rešitev.

MARLES HIŠE Maribor
Limbuška c. 2, 2000 Maribor
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O projektu
Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje združuje razvoj in
demonstracijo rešitev, namenjenih pametnim in trajnostnim stavbam. V projektu je sodelovalo 12 slovenskih
razvojno prebojnih podjetij, ki so v projektu prepoznala velik potencial in priložnost za razvoj rešitev in
produktov, s katerimi učinkovito odgovarjajo na izzive, povezane z načini bivanja v prihodnosti. In to tako z
vidika zahtev zelenega in digitalnega prehoda, kot tudi udobja in kakovosti bivanja uporabnikov stavbe.
Dom24h zagotavlja napredno, pametno in povezljivo okolje 24 ur na dan ter se odziva se na potrebe okolice.
Ni le porabnik, je tudi proizvajalec in hranilnik električne ter toplotne energije. Z uporabo informacijskega
modeliranja gradenj (BIM – Building Information Management) pa sta zagotovljeni visoka zanesljivost ter
tehnična kakovost.
Dom24h je zasnovan multimodalno. En del stavbe je namenjen družinskemu bivanju, drugi pa opravljanju
poslovnih aktivnosti. Ta model se je v luči epidemije COVID in z njo povečanemu trendu dela od doma izkazal
za vizionarskega.
Partnerji projekta Dom24h so: Marles hiše, Petrol, Gorenje, Alples, Danfoss Trata, Eti, Helios, Intectiv, Jub,
Robotina, Smartis, Špica International ob dodatni podpori še mnogih podjetij. Projekt je nastal in se izvajal s
podporo TECES. Več o projektu na povezavi: Dom24h.

Prijava na dogodek
Prijava na dogodek je obvezna. Dogodek je namenjen osebno vabljenim predstavnikom ciljnih skupin.
Število udeležencev dogodka je omejeno na 60.
Zaradi bolj kvalitetne priprave dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo čimprej potrdite z registracijo preko
prijave na spletni strani TECES oz. najkasneje do srede, 18. maja 2022.

Program dogodka
10:00 - 12:00 Sklop 1: PREDSTAVITEV IZKUŠENJ IN REZULTATOV PROJEKTA (lokacija Lesarska šola Maribor)
5 min

Uvodni pozdrav

15 min

Od ideje do zaključka projekta Dom24h
Predstavniki ključnih nosilcev bodo predstavili svojo izkušnjo z uresničevanjem strategije povezovanja
podjetij in raziskovalnih organizacij ter razvoja ponudbe celovitih rešitev bivalnega in delovnega okolja
prihodnosti. Predstavljeni bodo koraki od ideje in zasnove do otvoritve in demonstracije stavbe Dom24h.

85 min

Predstavitev rezultatov in nov razvitih rešitev projekta ter trendov razvoja
Predstavniki partnerjev projekta bodo predstavili svoje izkušnje z izvedbo projekta, trende razvoja in
novo razvite komplementarne rešitve ter v stavbo Dom24h integrirane rešitve.

15 min

Predstavitev pogleda in izkušenj predstavnikov MGRT/SPIRIT
Predstavniki ministrstva/agencije, aktivno vključeni v izvajanje javno financiranega projekta, bodo
predstavili izkušnjo s projektom Dom24h in drugimi pilotno demonstracijskimi projekti. Predstavili bodo
koristi in učinke pilotno demonstracijskih projektov kot enih izmed podpornih razvojnih ukrepov države.

12:00-12:30
(do 30 min)

ODHOD NA LOKACIJO PODJETJA MARLES
Odhod z avtomobili na lokacijo podjetja Marles, ki je v neposredni bližini.

12:30 - 14:30 Sklop 2: PREDSTAVITEV REŠITEV IN OGLED STAVBE DOM24H (lokacija Marles Hiše Maribor)
90 min

Ogled stavbe Dom24h in predstavitev delovanja
Predstavniki partnerjev projekta bodo predstavili svoje izkušnje z izvedbo projekta, trende razvoja in
novo razvite komplementarne rešitve ter v stavbo Dom24h integrirane rešitve.

30 min

Sproščeno druženje

Organizator dogodka
Dogodek poteka v organizaciji TECES v sodelovanju s partnerji projekta Dom24h.

Dodatne informacije
Goran POTOČNIK ČERNE | M: +386 40 629 622 | E: SYeNERGY@teces.si | W: Dom24h.si
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