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Startpunt  voor  het  "From  Zero  to  Hero  Project"  is  de

publ icat ie  van  vier  rapporten  over  de  stand  van  zaken

met  betrekking  tot  Zero  Energy  Buildings  (ZEBs ) .  Deze

rapporten  zi jn  het  resultaat  van  de  onderzoeken  die

door  al le  partners  werden  uitgevoerd  en  geven  een

goed  beeld  van  de  ontwikkel ingen  in  al le  partnerlanden

-  Turkeye,  I ta l ie ,  Spanje  en  Nederland.  Lees  verder . . .
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TRANSNATIONAL ACADEMY IN NETHERLANDS

 

De Transnationale Academie werd in samenwerking met de Gemeente Amersfoort en de

Hogeschool Utrecht  georganiseerd door Stichting Innovat.ION. Tijdens de eerste week van juli

(1 - 5 juli) nam een groep bezoekers deel aan een excursie programma. Tijdens het programma

werden bezoeken gebracht aan best practices in Nederland en werden er lessen getrokken uit

de ZEB's en de duurzame contstructies die gebruikt worden.

De deelnemers bestonden uit studenten van universiteiten uit Italië en Spanje en docenten van

Ankara en Gazi Universities, leden van de Turkse vereniging van HVAC en ingenieurs 

 van diverse adviesbureaus in Turkije.

 Ontdek meer over de trainings- en excursie week!

https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/2020/02/13/transnational-academy-of-from-zero-to-hero-project-in-netherlands-july-2019-1st-to-5th/
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PROJECT MEETINGS

 

Maart 2019: Kick off meeting in Ankara (Turkey)

Juli 2019: Tweede transnationale project

bijeenkomst in  Amersfoort (Netherlands)

Februari 2020: Derde transnationale project

bijeenkomst in Jerez de la Frontera (Spanje) 

FROM ZERO TO

HERO 

1e  nieuwsbrief

PARTNERSHIP 

www.fromzerotohero.gazi .edu.tr  |  bladzi jde  03

Project Number

2018-1-TR01-KA205-057837

https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/
https://www.facebook.com/fromzerotoheroproject/
https://www.instagram.com/fromzerotoheroproject/
https://twitter.com/zeroheroproject
https://www.ankara.edu.tr/
https://www.erbilproje.com/home/
http://gazi.edu.tr/
https://www.izocam.com.tr/
https://www.ciape.it/ciape/
http://www.ttmd.org.tr/
https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/2019/12/21/kick-off-meeting-tpm1/

