
13. ledna 2022; 09:50 hodZlín (webinář)

Energetická účinnost ve veřejných 

budovách

Webinář v rámci mezinárodního projektu LC DISTRICTS za účelem 

prezentování akčního plánu na zlepšení nástrojů v oblastech renovace budov 

a výstavby energeticky úsporných budov a dalších akcí obnovy měst a 

regionů

Projekt LC DISTRICTS je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 



2

LC DISTRICTS
➢ 2019 – 2022, 7 partnerů (CZE, ESP, ITA, SWE, CRO)

➢ Hlavním cílem projektu je zlepšit strategie a programy regionálního rozvoje v oblastech 

renovace budov a výstavby energeticky úsporných budov, výstavbu dálkového vytápění a 

dalších renovací měst s cílem usnadnit přechod na nízkouhlíkové městské oblasti. 

Proces meziregionálního spolupráce probíhá ve třech tematických oblastech: 

1. posouzení metodologií a služeb pro navrhování a implementaci nízkouhlíkových oblastí 

2. informační a hodnotící struktury na úrovni měst a regionů 

3. řízení strategií a programů 

➢ EAZK se společně s ČVUT (dalším českým partnerem 

zapojeným do projektu LC DISTRICTS) zaměřuje na 

vylepšení opatření OPŽP týkající se energetické náročnosti 

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie.



3

Regionální akční plán
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Regionální akční plán
Klíčový výstup projektu zabývající se využitím a vylepšením

Operačního programu Životní prostředí

CZE ENG
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Regionální akční plán

Zpracování akčního plánu založeno na

➢ Zkušenostech EAZK z minulých výzev OPŽP a dalších 

programů v posledních 16 letech existence EAZK

➢ Meziregionáním přístupu mezinárodního projektového 

konsorcia

➢ Regionálním přístupu
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Meziregionální přístup

➢ sdílení příkladů dobré praxe z jiných evropských regionů a předávání zkušeností s 

obdobnými nástrojí na financování jako je v ČR OPŽP

➢ Meziregionální akce se konaly v Navaře (Španělsko, září 2019), Marche (Itálie, říjen 

2020), Smalandu (Švédsko, prosinec 2020), Zlíně (Česká republika, leden 2021) a 

Chorvatsku (březen 2021) a zahrnovaly iniciativy v oblasti renovací budov, výstavby 

energeticky účinných budov, vytváření a renovací dálkového vytápění a dalších akcí 

obnovy měst v regionech. Součásti těchto akcí byly také studijní návštěvy související s 

touto tématikou a workshopy o příkladech dobré praxe (peer review).

➢ Všechny prezentované příklady dobré praxe, včetně 5 příkladů ze Zlínského kraje jsou 

na projektových stránkách (anglicky), v průběhu další fáze projektu budou zpracovány a 

zveřejněny česky na stránkách EAZK:

www.eazk.cz

Regionální akční plán

http://www.eazk.cz/
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Meziregionální přístup

https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/

;

Regionální akční plán

https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/
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Regionální akční plán
Zlínský kraj na celoevropské databázi výjimečných příkladů 

dobré praxe – hasičská zbrojnice v pasivním standardu 
(Holešov)
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Regionální přístup

➢ Za účelem splnění principu účasti relevantních subjektů ze Zlínského kraje i z národní 

úrovně, hrajících roli v podpoře energetické účinnosti ve veřejných budovách, bylo setkání 

místních skupin uspořádáno ve 4 vlnách během doby první fáze realizace projektu. Na 

těchto setkáních byli zapojeni zástupci všech 3 zúčastněných skupin identifikovaných na 

začátku projektu LC DISTRICTS a

- strategický a politický rámec, úroveň řídících orgánů

- rámec servisních skupin, zprostředkovatelé, projektanti, architekti, inženýři, auditoři 

- sociální úroveň, občané, veřejnost, uživatelé

➢ Celkově se zúčastnilo 33 subjektů a jako významnou okolnost je důležité zmínit, že v těchto 

skupinách byli zapojeni i členové Monitorovacího výboru pro OP Životní prostředí, například 

z Národní sítě místních akčních skupin v České republice nebo ze samotného OP Životní 

prostředí.

Regionální akční plán
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Akce - „Usnadnění přístupu k EU fondům podporujícím energetickou účinnost ve 

veřejných budovách“

Regionální akční plán

Cíl 1 - snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách

Cíl 2 - zvýšení počtu schválených projektů

Cíl 3 - Přizpůsobit stávající nástroje regionálním a místním specifikům

https://www.eazk.cz/lc-districts

➢ Realizace akčního plánu bude probíhat v 

období 01/2022 – 01 2023

➢ Po závěrečném projednáni se zástupci 

OPŽP bude akční plán zveřejněn na 

stránkách EAZK
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Název akce
Zapojené subjekty 

(Stakeholders)
Časový rámec

Náklady & finanční 

zdroje
Indikátory úspěchu

Akce 1

Usnadnění přístupu 

k EU fondům 

podporujícím 

energetickou 

účinnost ve 

veřejných budovách

➢ Energetická

agentura ZK

➢ SFŽP ČR

➢ MŽP ČR

➢ MPO ČR

➢ MMR ČR

➢ Zlínský kraj

➢ Organizace ZK

➢ Města a obce

ZK

➢ Projektanti

➢ Architekti

➢ Energetičtí

auditoři

➢ Další subjekty 

způsobilé 

podávat žádosti 

02/ 2022 –

01/2023

Řádově miliony EUR 

z nástroje OPŽP a 

rozpočtu investorů

Náklady spojené s 

činností EAZK 

v souhrnné výši cca 

1 mil. Kč kryté 

rozpočtem EAZK

➢ Počet podaných 

projektů (10)

➢ Počet schválených 

projektů (5)

➢ Zásobník vhodných 

projektů 

➢ Oficiální zpráva 

zaslaná SFŽP

➢ Potvrzení přijetí 

zprávy ze strany 

SFŽP

Regionální akční plán
shrnutí
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Přínosy mezinárodní spolupráce EAZK pro Zlínský kraj

Projekty EAZK 2006 - 2020 

(tis. Kč)

Spolufinancování 

ZK
dotace z EU Celkem za projekt

Založení agentury ve Zlínském kraji 4 369 5 535 9 904

CLIMACT (Interreg IVc) 403 2 580 2 984

COOPENERGY (IEE) 467 1 309 1 776

DVPP (GG OP VK, Opatření 3.1) 0 2 888 2 888

BioRegions (IEE) 550 1 669 2 219

CEC 5 (Central Europe) 259 1 372 1 630

CEP REC (Central Europe) 451 2 655 3 106

DANUBENERGY (Central Europe) 342 1 765 2 107

ENERGOCOACHING (OP ČR-SR) 310 2 637 2 948

Vzdělávání (OP VK) 0 2 852 2 852

DATA4ACTION (IEE) 411 1 636 2 048

SRCPlus (IEE) 255 1 620 1 875

SPOLOČNĚ (OP ČR SR) 107 651 758

Skládkování (OP ČR SR) 149 1 189 1 338

BOOSTEE-CE 762 3 196 3 959

LC DISTRICTS 373 2 113 2 486

Celkem 9 209 35 668 44 877

20,52% 79,48% 100,00%

➢ Od roku 2006 obdrženo již téměř 36 milionů Kč z mezinárodních projektů, podporujících:

➢ Energetickou soběstačnost 

Zlínského kraje

➢ Energeticky efektivní projekty

➢ OZE

➢ Zavádění nových technologií

➢ Zaměstnanost

➢ Trvalou udržitelnost

➢ Adaptaci na klimatickou 

změnu…



Project smedia

Děkuji za pozornost!

Tomáš Perutka

https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/

www.eazk.cz

https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/
http://www.eazk.cz/

