Přínosy projektu:
•

Databáze příkladů dobré praxe jak regionální a místní orgány veřejné správy
úspěšně spolupracovali v energeticky
udržitelném plánování

•

Příručka pro pomoc orgánům veřejné
správy jak účinně spolupracovat na energeticky udržitelném plánování, včetně
návodů a postupů pro implementaci
příkladů dobré praxe a rozhovorů s odborníky z celé Evropy

•

Interaktivní online síť spolupráce pro navazování a udržování kontaktů a inspirování
se od ostatních v oblasti energeticky
udržitelného plánování

•

Najděte více na webových stránkách:

SPOLUPRÁCE
V ENERGETICKÉM
PLÁNOVÁNÍ

COOPENERGY je spolunancován programem
Evropské unie Intelligent Energy Europe Programme. Projekt spojil dohromady tyto partnery::

Cílené vzdělávací akce a fóra

Kontakt:
www.coopenergy.eu;
www.eazk.cz
tomas.perutka@eazk.cz
@coopenergyeu
+420 603883777
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Výhradní odpovědnost za obsah této publikace je na jeho autorech.
Obsah nemusí nutně reflektovat názor Evropské unie. EACI ani Evropská
komise nenesou žádnou odpovědnost za využití informací v publikaci
obsažených.

SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ EMISÍ
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ DO ROKU 2020

Co je COOPENERGY?
COOPENERGY je tříletý evropský projekt spolunancovaný v rámci programu Intelligent Energy
Europe Programme a jeho cílem je pomoc krajským
a místním orgánům veřejné správy vytvořit společné
akční plány s využitím víceúrovňových procesů
řízení projektů sahajících od neformálních setkání
po dlouhodobější partnerství a Memoranda o spolupráci, která zajistí efektivní spolupráci krajských a
místních orgánů veřejné správy, aby bylo dosaženo
cílů EU 20/20/20.

Aktivní zapojení

COOPENERGY spojuje dvanáct partnerů z devíti
zemí Evropské Unie. Tito partneři jsou regionální
(krajské) orgány veřejné správy, energetické agentury a akademické instituce, které spolupracují s
místními představiteli veřejné správy ve svých regionech s cílem vytvářet vzájemně přínosné Akční
plány pro udržitelné využití energie (SEAPs).

Cílem COOPENERGY je sdílení znalostí a příkladů
dobré praxe a propagace koordinovaného přístupu
za účelem tvorby udržitelných energetických akčních
plánů ve všech partnerských regionech. Z toho
důvodu je zapotřebí zapojení širokého spektra subjektů
na krajské i obecní úrovni, které mohou k tvorbě
udržitelných energetických akčních plánů přispívat
svými poznatky a zkušenostmi
Můžete se zapojit přihlášením se na stránky COOPENERGY, kde se můžete zapojit do diskusního fóra,
mít přístup ke společným informacím a prohlížet si
knihovnu příkladů dobré praxe

Cíle projektu
• Vývoj a testování víceúrovňových procesů
řízení projektů s cílem ukázat představitelům
veřejné správy jak mohou spolupracovat pro
dosažení výsledků
• Identikace a poučení se z příkladů dobré
praxe v oblasti udržitelného energetického
plánování. Bude vytvořena interaktivní data
báze příkladů dobré praxe z celé Evropy
• Implementace a vyhodnocování
společných akcí a šíření výsledků
• Podpora klíčových evropských politik a iniciativ (např. Pakt starostů), které mohou
pomoci orgánům veřejné správy v plánování
energeticky udržitelných projektů a opatření
v rámci uzavřených partnerství

Komu je projekt určen?
Evropská unie se zavázala k redukci emisí skleníkových plynů minimálně o 20% do roku 2020. Projekt COOPENERGY pomůže krajským a místním samosprávám ke společnému postupu v oblasti
udržitelného energetického plánování vedoucí k nízkoemisní společnosti. Velký počet organizací
bude mít užitek z informací umístěných na stránkách COOPENERGY, mezi nimi zejména:
•

Obce a města

•

Energetické subjekty

•

Kraje

•

Finanční instituce

•

Občanská sdružení

