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Datum: březen 2016 

COOPENERGY: Závěrečný Newsletter! 

 

Vítejte u šestého a posledního vydání zpravodaje projektu COOPENERGY. 

 

Rozloučení s partnery… 

V uplynulých třech letech jsme zaváděli mechanismy pro lepší spolupráci na našich energetických iniciativách v sedmi 

evropských regionech zapojených do projektu COOPENERGY. Díky této plodné mezinárodní spolupráci jsme dokázali 

zdolat spoustu překážek, sdílet úspěchy a také dosáhnout na některé ambiciózní energetické projekty a strategie. 

Všem našim čtenářům přejeme hodně štěstí při práci na svých projektech pro udržitelnou energetiku a doufáme, že 

některé nástrojů a průvodce, které jsme vyvinuli (viz níže), vám pomohou vytvořit skutečně kooperativní přístup 

k zajištění udržitelnosti vašich energetických projektů a plánů. 

Všechno nejlepší 

Partneři Coopenergy  

 

 V tomto vydání se zaměříme na nástroje a příklady dobré praxe, které vám mohou pomoci 

při energetickém plánování:   

 NOVÝ průvodce kooperativního přístupu k udržitelné energetice! 

 Další zdroje informací k projektu Coopenergy 

 Další podpora a poradenství ze strany projektů programu Inteligentní Energie Evropa 

Pokud s námi chcete sdílet novinky v oblasti energetiky, projektu a partnerství, kontaktujte 

nás: info@eazk.cz   

 

Nový průvodce kooperativního přístupu k udržitelné energetice 

V rámci projektu Coopenergy jsme vyzkoušeli různé metody partnerské spolupráce při plánování a realizaci 

energetických projektů. Výsledkem je zveřejnění nového průvodce s ukázkami nejlepších způsobů spolupráce, které 

jsme vyzkoušeli (modely víceúrovňového řízení).  

http://www.coopenergy.eu/cs
mailto:info@eazk.cz?subject=Unsubscribe%20from%20Coopenergy%20newsletter
https://twitter.com/EAZK_COOPENERGY
https://mobile.twitter.com/coopenergyeu


Průvodce obsahuje: 

 Podrobnou metodiku spolupráce mezi 

místními a regionálními orgány při 

energetickém plánování. 

 Pokyny a tipy pro řízení procesu spolupráce. 

 Případové studie osvědčených postupů 

energetických iniciativ z celé Evropy. Databáze 

více než 60 příkladů je k dispozici na 

webových stránkách EAZK (česky): 

 http://www.eazk.cz/pruvodce/#more-5191  

 Odkazy na další zdroje a metody řízení. 
 

 

Přečtěte si průvodce online nebo si jej stáhněte ve formátu PDF na internetových 

stránkách EAZK (česky): http://www.eazk.cz/pruvodce/ 

 

Zpět na začátek 
 

 

Další zdroje informací k projektu Coopenergy 

 Videa – všichni partneři projektu vytvořili videa, ve 

kterých shrnuli své úsilí v rozvoji spolupráce při 

regionálním energetickém plánování v rámci projektu 

a ve spolupráci s místními a regionálními orgány 

veřejné správy.  Všechna videa jsou k 

zhlédnutí na webových stránkách 

(anglicky): bit.ly/1Xdc3Xc  

 Vyhodnocení spolupráce – partneři projektu také 

hodnotili spolupráci regionů na projektech v oblasti 

energetiky, veřejným osvětlením počínaje a využitím 

atomové energie konče. Recenze jednotlivých 

společných akci můžete přečíst na 

stránkách (anglicky): bit.ly/Coopdocs  

Podívejte se na videa, která vám pomohou 

s vašimi projekty v oblastí energetiky: 

 

Coopenergy není sponzorován, schválen nebo spojen s Prezi.  

 

Přehledný souhrn aktivit projektu COOPENERGY ve Zlínském kraji naleznete na odkazu (česky): 

http://www.eazk.cz/prehledny-seznam-aktivit-projektu-coopenergy-ve-zlinskem-kraji/ 

 

Zpět na začátek 

 

Další podpora a řízení ze strany IEE projektů 

Prostřednictvím projektu Coopenergy jsme zkoušeli a sdíleli osvědčené modely „spolupráce“ mezi regionálními a 

místními orgány veřejné správy. Vedle naší činnosti existuje také celá řada dalších IEE projektů, které mohou podpořit 

vaše iniciativy v oblasti energetiky.  

Chcete-li zjistit, které projekty vám mohou pomoci při vaší práci, podívejte se do vývojového 

diagramu níže: 

http://www.eazk.cz/pruvodce/#more-5191
http://www.eazk.cz/pruvodce/
http://bit.ly/1Xdc3Xc
http://bit.ly/Coopdocs
http://www.eazk.cz/prehledny-seznam-aktivit-projektu-coopenergy-ve-zlinskem-kraji/
http://www.eazk.cz/pruvodce/
https://prezi.com/jv0hkvl0_yuv/coopenergy-tools-at-your-disposal/


 

 

Celý diagram s odkazy na jednotlivé projekty IEE je k dispozici na:  

http://coopenergy.eu/content/partners-projects  

 

Zpět na začátek 

 

Zapojte se!  

Zaregistrujte se zdarma na platformě pro spolupráci, budete mít přístup k dalším 

informacím o energetickém. 
 

  Zaregistrujte se na naši platformu zde     

                          

Zpět na začátek  

Tento zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu Coopenergy. 

Pokud nechcete nadále dostávat tento zpravodaj – Odhlásit se 

    

 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto zpravodaje je na jeho autorech. Obsah nemusí nutně reflektovat názor Evropské unie. EACI ani Evropská 

komise nenesou žádnou odpovědnost za využití informací ve zpravodaji obsažených.  
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