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Seminarium projektu CILECCTA: nowoczesne
oprogramowanie dla budownictwa
zrównoważonego

30 stycznia 2013 roku w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa
BUDMA 2013 odbędzie się międzynarodowe seminarium projektu CILECCTA, w ramach
którego powstaje oprogramowanie wspierające proces decyzyjny przy projektowaniu
obiektów budownictwa zrównoważonego. Uczestnicy seminarium jako pierwsi zapoznają się
z jego możliwościami.
CILECCTA (Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis software) to przedsięwzięcie
współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego, będące odpowiedzią
na sygnały płynące z 4 środowisk: sektora budowlanego, Komisji Europejskiej, potencjalnych
użytkowników budynków oraz członków konsorcjum (oficjalna strona projektu: www.cileccta.eu).
W projekcie połączone zostały wysiłki naukowców, stowarzyszeń przemysłowych i przedsiębiorstw
w celu stworzenia oprogramowania wspierającego proces decyzyjny przy projektowaniu obiektów
budownictwa zrównoważonego. Oprogramowanie umożliwi przeprowadzanie pełnej analizy kosztów
cyklu życia budynków (LCCA), będzie kompatybilne z odpowiednimi bankami cen (PB) oraz bazami
wejść i wyjść (LCI). Co więcej, będzie dostosowane do prowadzenia analiz zarówno na poziomie
całego budynku, jak i jego elementów.
CILECCTA, w myśl jej uczestników, ma zatem doprowadzić do stworzenia produktu: dostosowanego
do potrzeb użytkownika, opartego na najnowszej wiedzy, przeznaczonego dla branży budowlanej
z całej Europy oraz wspierającego zrównoważone rozwiązania w budownictwie.
Możliwości zastosowania koncepcji opcji cyklu życia w kontekście zrównoważonego budownictwa
oraz opracowane w ramach projektu oprogramowanie CILECCTA zostaną zaprezentowane
potencjalnym użytkownikom podczas targów BUDMA 2013. Poza oprogramowaniem zostaną również
przedstawione możliwości biznesowe, jakie stwarza oprogramowanie użytkownikom, a także
zaprezentowany zostanie cały projekt CILECCTA.
Zapraszamy architektów, projektantów, deweloperów, wykonawców usług budowlanych,
przedstawicieli szkół oraz uczelni, a także wszystkich zainteresowanych rezultatami projektu
CILECCTA do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.
Uczestnicy seminarium CILECCTA zostaną zaproszeni dodatkowo na zwiedzanie targów BUDMA pod
opieką przewodnika. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.
Z uwagi na liczne grono międzynarodowych gości seminarium odbywać się będzie w języku
angielskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pliki.asm-poland.com.pl/dokumenty/CILECCTA_formularz_zgloszeniowy.docx

Organizatorem seminarium jest ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Bliższych informacji udziela: Katarzyna Stachurska-Kadziak, k.stachurska@asm-poland.com.pl,
+48 (24) 355 77 67
źródło: www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16007.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".

12-08-2022

Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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