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Το BIMEET H2020 είναι ένα νέο έργο που εστιάζει στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό
τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει νέες πρωτόγνωρες προκλήσεις, όπως οι αυξημένες
απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση, αλλά και η ψηφιακή επανάσταση με τις
τεχνολογίες του ΒΙΜ (Building Information Modelling - Μοντελοποίηση Κτιριακής
Πληροφορίας) και των “Έξυπνων Κτιρίων”. Το έργο ΒΙΜΕΕΤ συνδυάζει αυτές τις δυο
προκλήσεις με ένα φιλόδοξο στόχο: τη δημιουργία ενός τυποποιημένου πλαισίου
δεξιοτήτων, για τους επαγγελματίες και τους εργατοτεχνίτες στον τομέα των αειφόρων
ενεργειακά αποδοτικών κατασκευών, που να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ,
βασισμένο στο ΒΙΜ. Οι επαγγελματίες και εργατοτεχνίτες πρέπει να είναι γνώστες των
νέων προσκλήσεων που σχετίζονται με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών
πληροφορίας & επικοινωνίας, όπως είναι το ΒΙΜ, ώστε να βελτιώνεται η
διεπιστημονική προσέγγιση και η κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών επαγγελμάτων.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το έργο υποστηρίζεται από μία κοινοπραξία εταίρων,
προερχόμενων από τους τομείς της έρευνας και κατάρτισης, από το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Γαλλία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, αλλά και πολλούς
Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αποσκοπούν:


στην ανάπτυξη ενός πλέγματος δεξιοτήτων, που συνδέονται με το ΒΙΜ και την
ενεργειακή αποδοτικότητα, για τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της
μηχανικής, των κατασκευαστικών και της λειτουργίας του κτιρίου,



στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων και την αποδοχή του σε
κάθε χώρα,



στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την παροχή πληροφοριών γύρω από αυτά
τα θέματα στο κοινό, αλλά και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
επαγγελματιών ενσωματώνοντας την προσφορά κατάρτισης στα σχετικά με το
ΒΙΜ και την ενέργεια θέματα.
Το έργο BIMEET χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020, το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και έχει
διάρκεια 2 ετών.
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