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Územní energetické koncepce – 
Energetická změna od základů 
 
Pro posun myšlení společnosti k využívání obnovitelných zdrojů energie je potřeba změnit 
energetické plánování již na regionální úrovni. Projekt CEP-REC, kterým se zabývá Energetická 
agentura Zlínského kraje, rozvíjí regionální energetické koncepce a nástroje, které podporují rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost na regionální úrovni, kde na změnách záleží 
nejvíce. Na základě mezinárodní spolupráce projektu CEP-REC se hledají optimální možnosti 
zpracování územních koncepcí s pozitivním dopadem na regiony a tvoří se vzorové příklady, které lze 
použít v rámci jednotlivých zúčastněných regionů a zemí i dalších států EU. Přínosem projektu CEP-
REC je vzájemná pomoc a vyměňování si zkušeností s osvědčenými postupy energetického plánování.  
 

     Project Introduction of Regional Energy Concepts (CEP-REC) started    

Strategický projekt v Programu Centrální Evropa 

Devět pilotních regionů ve všech osmi státech v Programu Centrální 
Evropa – To jsou oblasti, na které se projekt zaměřuje. Po setkání na 
počátečním meetingu v Kemptenu a přípravě prvních kroků v Güssingu 
(taktéž v Rakousku) a v Budapešti v Maďarsku začali projektový partneři 
zpracovávat analýzu na energetickou potřebu a dodávku v pilotních 
regionech. Za několik týdnů budou výsledky analýzy jednotlivých regionů 
zveřejněny. 

 

     Proč zavádět územní energetickou koncepci?       

Energetické změny začínají v regionech 

Projekt úvod do územních energetických koncepcí (CEP-REC) se zaměřuje 
na podporu obnovitelných zdrojů a zvyšuje energetickou efektivitu ve 
Střední Evropě. Využívání obnovitelných zdrojů energie je 
implementováno hlavně na regionální úrovni, a proto je region hlavním 
aktérem projektu. Územní energetické koncepce přináší mnoho změn pro 
správný vývoj obnovitelných zdrojů a energetické efektivity. 
 

     Poslední zprávy na projektových stránkách        

Informace a příklady k následování 

Kromě vývoje osmi územních energetických koncepcí, je v podstatě 
nezbytné posílit a doplnit komunikaci. Proto byly webové stránky 
spuštěny a poskytují všechny důležité informace kolem projektu CEP-REC. 
Projektová webová stránka uvádí pilotní regiony a zveřejňuje zprávy o 
výsledcích projektu. Na stránce budou také příklady dobré praxe 
k následování z koncepčních regionů. 
www.cep-rec.eu  

 
 

www.cep-rec.eu 

  

 
 
 

http://www.cep-rec.eu/
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     Koncepční regiony          

Devět region – devět koncepcí 

Devět regionů zahájilo společně vývoj vlastních územních energetických 
koncepcí. Koncepční regiony, které budou plnit roli příkladů jsou: 

 Allgäu (Německo) 

 Burgenland (Rakousko) 

 Zlínský Kraj (Česká 
republika) 

 Borsod (Maďarsko) 

 Provincia di Torino (Itálie) 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
(Itálie) 

 Mazovsko (Polsko) 

 Trnavský Kraj (Slovensko) 

 Centrální Slovinsko 
(Slovinsko) 

Více informací o koncepčních regionech 
 

     Partneři projektu           

15 projektových partnerů z 8 zemí 

Projekt CEP-REC  se zabývá vývojem a implementací skrze silné projektové 
partnery: 

 Energetické a environmentální centrum  Allgaeu (eza!) (D) 
(Leadpartner) 

 EC Energetické centrum Lipizzanerheimat LTD (A) 

 Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd. (A) 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (CZ) 

 Energetická agentura Zlínského kraje (CZ) 

 Ministerstvo pro národní rozvoj Maďarsko (HU) 

 WWF Maďarsko (HU) 

 Provincie Turín (I) 

 Environmentální park SpA (I) 

 Friuli Venezia Giulia autonomní Region (I) 

 Mazovská energetická agentura (POL) 

 Regionální Centrum pro informace a přenos technologií Ltd (POL) 

 Italsko-Slovenská obchodní komora (SVK) 

 Trnavský samosprávný kraj (SVK) 

 Agentura přeměny energie Ltd. (SLO) 
Více informací o projektových partnerech 

 

     Kontakt a informace          

 

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. 
Ing. Miroslava Knotková 
Tel. 577 043 943 
e-mail miroslava.knotkova@eazk.cz  
Chci odebírat zprávy o projektu 

 

Projektové konsorcium na 
úvodním setkání v 
Kemptenu 
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