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ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο EVIDENT οραματίζεται τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την διερεύνηση των κύριων
παραγόντων των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων των ατόμων και τη δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ της
κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πεδίων, όπως το κοινωνικοοικονομικό. Το EVIDENT θα συμβάλλει σε εκτιμήσεις και
θα επιδιώξει αποτελεσματικές πολιτικές παρεμβάσεις.
Η ομάδα του EVIDENT αποτελείται από 9 συνεργάτες, από 5 χώρες οι οποίοι διερευνούν τις κοινωνικοοικονομικές
ενεργειακές επιπτώσεις και αναλύουν διάφορες πολιτικές παρεμβάσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Η ομάδα
του EVIDENT θα αναπτύξει μια πλατφόρμα λογισμικού και θα παρουσιάσει 5 περιπτώσεις χρήσης σε 2 ευρωπαϊκές
χώρες σε διάστημα 3 ετών.

ΒΛΕΨΕΙΣ του έργου EVIDENT
• Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του ρόλου των συμπεριφοριστικών
προσεγγίσεων στην ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων,
πειραμάτων, ερευνών, δοκιμών ελέγχου, σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων και
αναλύσεων μεγάλου όγκου δεδομένων.
• Να αναπτύξει μιας πλατφόρμα λογισμικού για την ευαισθητοποίηση για την ενεργειακή
απόδοση και για την υποστήριξη της καλύτερης λήψης πολιτικών αποφάσεων.
• Να ενεργοποιήσει την έρευνα που σχετίζεται με συμπεριφοριστικές προκαταλήψεις και
ευριστικές μεθόδους στην ενεργειακή απόδοση, δημιουργώντας μεθοδολογίες και
βάσεις δεδομένων.
• Να συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, αξιολογώντας
και προτείνοντας πολιτικές παρεμβάσεις.
• Να σχεδιάσει και να παρουσιάσει πέντε πειράματα μεγάλης κλίμακας σε όλη την
Ευρώπη, σε θέματα ενεργειακής απόδοσης.
• Να διαμορφώσει διαύλους επικοινωνίας και να διαδώσει τα καινοτόμα αποτελέσματα
του στη βιομηχανία, στις ενεργειακές κοινότητες και τους φορείς πολιτικής.
• Να σχεδιάσει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο και αναπτύξει μια τεχνοοικονομική
ανάλυση κόστους-οφέλους για να ενισχύσει το ρόλο των συμπεριφοριστικών γνώσεων
στις πολιτικές παρεμβάσεις. ενεργειακής απόδοσης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ανοικτού βρόγχου του EVIDENT
•

Το EVIDENT στοχεύει στη δημιουργία ενός
οικοσυστήματος για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των ενεργειακών
παρεμβάσεων.

•

Η καινοτόμος προσέγγιση του EVIDENT έγκειται
στην αρχιτεκτονική ανοιχτού βρόχου που
προτείνει.

•

Η αρχιτεκτονική του EVIDENT εκμεταλλεύεται
προϋπάρχουσες τεχνολογίες, και τα ερευνητικά
του αποτελέσματα παρέχουν ανατροφοδότηση
σχετικά με τις ενεργειακές παρεμβάσεις και τη
γνώμη των καταναλωτών.

•

Το οικοσύστημα του EVIDENT αποτελείται από
διαφορετικά επίπεδα λογικής, διαδικασιών,
εργαλείων και ενέργειες χρηστών.
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