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Zespół X-tendo

 13 partnerów
 10 Krajów
 9 krajów testujących

1. Austria
2. Dania
3. Estonia
4. Grecja
5. Polska
6. Portugalia
7. Rumunia
8. Wielka Brytania
9. Włochy

Cele projektu X-tendo

 Wspieranie władz publicznych w poprawie zgodności, 
niezawodności i użyteczności świadectw charakterystyki 
energetycznej (ŚChE) budynków

 Demonstracja i zachęcenie do wprowadzenia 10 
innowacyjnych funkcjonalności w ramach systemu ŚChE

 Poprawa niezawodności, użyteczności praktyk i narzędzi 
związanych ze ŚChE nowej generacji
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Filary projektu X-tendo

 Zaangażowanie interesariuszy (zrozumienie odbiorców 
końcowych ŚChE, poznanie potrzeb, rozwój świadomości)

 Rozwój narzędzi (podejście modularne z 10 
funkcjonalnościami, przykłady dobrych praktyk, instrukcje do 
metod obliczeniowych, narzędzia obliczeniowe)

 Testowanie narzędzi (testy w różnych krajach Europy, różne 
rodzaje testów: budynkowe, systemowe, użytkowe)

Ocena obecnego statusu systemu ŚChE
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Zrozumienie potrzeb użytkowników końcowych
Gdybyś miał uczynić swój dom bardziej energooszczędnym, na ile 

użyteczny byłby to, gdyby w świadectwie charakterystyki energetycznej 

zawarte były następujące informacje? 

„Szczegółowy plan renowacji dostosowany do indywidualnych 

potrzeb, aby Twój dom był bardziej energooszczędny” 

Funkcjonalności projektu X-tendo

 2 kategorie:

1. Innowacyjne wskaźniki

2. Innowacyjne podejście do 
przetwarzania danych

 10 funkcjonalności

 4 kryteria przekrojowe
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Innowacyjne wskaźniki

Innowacyjne podejście do przetwarzania 
danych
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Kryteria przekrojowe

Każda funkcjonalność zostanie 
przetestowana według czterech 
kryteriów przekrojowych

F3: Ocena zanieczyszczenia powietrza
Wpływ budynku na 

zanieczyszczenie powietrza

Wskaźnik Względnej Emisji 

Zanieczyszczeń z Budynku

Wpływ zanieczyszczenia 
zewnętrznego na jakość 
powietrza wewnętrznego

Indeks Czystości Powietrza 

Wewnętrznego
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F3: Ocena zanieczyszczenia powietrza -
Ankieta oceny funkcjonalności

 Specjalna strona z ankietą: 
https://nape.pl/xtendo-ankieta/

 Narzędzia obliczeniowe oraz 
instrukcje przetłumaczone na 
język polski

 Termin wypełnienia ankiety to 
15 października 2021

www.x-tendo.eu

#Xtendo
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www.x-tendo.eu

#Xtendo

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Kwiatkowski, jkwiatkowski@nape.pl


