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Datum: Leden 2015 

COOPENERGY Newsletter vydání č. 3: Nový rok … a nové, velmi zajímavé 

prostředky pro udržitelnou energii!  

Vítejte u třetího vydání newsletteru projektu COOPENERGY. Přinášíme Vám zprávy a informace o projektu, které 

pomohou při naplánování udržitelného energetického rozvoje na krajské a místní úrovni.  

 V tomto vydání se dozvíte vice o: 

 COOPENERGY dnes … a rok dopředu 

 V centru pozornosti: případová studie měsíce   

 STAROSTOVÉ v AKCI: nový školicí program   

 Nové prostředky v projektu SMILEGOV  

 Možností financování 

 Připravované Akce a Školení 

 Zapojte se! 

Pokud s námi chcete sdílet novinky v oblasti vašich udržitelných energetických 

projektů a partnerství, kontaktujte nás: tomas.perutka@eazk.cz 

 

COOPENERGY dnes … a rok dopředu 

Prostřednictvím projektu COOPENERGY se snažíme zjistit, jak místní a regionální orgány mohou lépe spolupracovat na plánech 

udržitelné energii a dosáhnout tak cílů EU 20/20/20.  Nyní jsme již za půlkou projektu a naše činnost poskytla nové pohledy 

na lepší způsoby spolupráce.  

Pro orgány veřejné správy jsou nyní k dispozici tyto prostředky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostředky pro následující rok… 

 Finanční přehledy – sdílení rad a tipů na financování iniciativ udržitelné energie.  

 Příručka – o tom, jak může orgán veřejné správy vytvořit efektivní partnerství i modely spolupráce, které jsou 

potřebné pro splnění akčních plánů v oblasti energetiky. V této první verzi příručky je od Vás očekávaná zpětná 

vazba prostřednictvím krátkého dotazníku: http://www.coopenergy.eu/cs/node/342   (uzávěrka 1. dubna 2015). 

 Prostředky k zapojení – sdílení osvědčených postupů, jak se orgány veřejné správy zapojují do programů 

a energetických plánů.  

 Přenos příkladů dobré praxe do jednotlivých regionů – v dalších fázích projektu by partneři COOPENERGY měli 

přenést příklady dobré praxe a postupy spolupráce do svých regionů. Během příštího roku budeme sdílet zkušenosti 

z tohoto procesu na webových stránkách projektu.  

Nahoru 

 

          Databáze případových studií  

Příklady nejlepších modelů spolupráce v oblasti 

udržitelné energetiky z celé Evropy. 

Pokyny pro spolupráci 

O tom, jak orgány veřejné správy mohou 

spolupracovat na plánech využití obnovitelných 

zdrojů energie. 

  

Tipy pro financování 

Podívejte se na videa z crowdfundingu a 

financování projektu v oblasti energetické 

účinnosti. 

Technika 

Slouží k  plánování a monitorování 

energetických plánů, je sdílená během 

technických workshopu. 
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V centru pozornosti: případová studie měsíce 

Prostřednictvím projektu COOPENERGY jsme hledali nejlepší příklady spolupráce v oblasti iniciativ udržitelné energetiky mezi 

regionální a místní správou.  

 

Tento měsíc si přečtěte případovou studii „Oteplení Worcestershire“ 

– partnerství mezi krajskou radou města Worcestershire, pěti 

místními zastupitelstvími a klíčovými partnery (včetně požárních 

sborů a národní zdravotní služby). Obyvatelům byly nabídnuty dotace 

a podpory, aby mohli vytápět své domovy za rozumnou cenu, snížili 

tím emisí uhlíku a energetickou chudobu.    

 

 

Pokud si přejete přečíst více případových studií, navštivte naši databázi příkladů dobré 

praxe: http://www.eazk.cz/pp/#more-5191  

 

Nahoru 

 

Otevřená výzva k účasti – Zapojte se do nového školicího programu 

STAROSTOVÉ v AKCI! 

Projekt STAROSTOVÉ v AKCI se zaměřuje na podporu Koordinátorů a Příznivců Paktu starostů a primátorů. Prostřednictvím 

školení, školicích programů pro koordinátory a obce se vybírají a upravují osvědčené postupy pro provádění a sledování 

stávajících plánů SEAP. Všichni koordinátoři a příznivci z celé Evropy jsou zváni k účasti na připraveném twinningovém 

programu o strategiích pro hodnocení SEAP, metodách realizace, možnostech financování, ale i o tom, jak zlepšit komunikaci 

a podporu mezi obcemi.   

Přečtete si více o projektu STAROSTOVÉ v AKCI, mezinárodním školení a schématu hodnocení   

Nahoru 

 

Nové prostředky v projektu SMILEGOV 

Projekt SMILEGOV uvedl dva nové zdroje, zaměřené na pomoc veřejným organům jak spolupracovat na plánech a iniciativách 

o energii (s využitím víceúrovňového řízení) pro Evropské ostrovy EU. Mezi tyto zdroje patří:  

 Sedm přehledů dobré praxe – tyto přehledy projednávají o podmínkách, které umožňují dobrou spolupráci 

při víceúrovňovém řízení, využívají zkušenosti ze svých regionů a zkušenosti partnerů SMILEGOV z celé Evropy 

 Pokyny pro realizaci projektů v oblasti udržitelné energetiky – tyto pokyny mají za cíl vybudovat způsobilost 

Evropských ostrovů a naučit je mezi sebou spolupracovat na projektech v oblasti energetiky. 

Další prostředky lze nalézt na internetových stránkách SMILEGOV. 
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Možnosti financování 

Projekt LIFE (2014-2017) – dva nové programy financování 

Projekt LIFE v tomto měsíci odstartoval dva nové programy financování. První s názvem „Soukromé financování pro 

energetickou účinnost (PF4EE)“ si klade za cíl podporovat členské státy EU, aby mohly pokročit ve svých cílech v oblasti 

energetické účinnosti EU. K dispozici je 80 milionů eur a financování je řízeno Evropskou investiční bankou (EIB). Program tyto 

prostředky může využívat až do 30. června 2017.  

Druhý program s názvem „Přírodní kapitál finančních prostředků (NCFF)“ bude poskytovat úvěry a investice do projektů, které 

podporují zachování přírodního kapitálu, zahrnuje to i přizpůsobení se změně klimatu. Pro projekt LIFE 2014-2017 je k 

 dispozici 100 - 125 milionů eur. Zájemci o rozvoj tohoto projektu se mohou kdykoliv obrátit na EIB a projednat o svých 

nápadech.  

Více informací naleznete na internetových stránkách LIFE   

 

NEW Interreg IVB – Zkušebna projektových nápadů 17. března 2015 

http://www.eazk.cz/pp/#more-5191
http://www.mayorsinaction.eu/home/
http://www.mayorsinaction.eu/fileadmin/user_upload/general_folder/Materials/Mayors_in_Action_call_for_participation_final.pdf
http://www.sustainableislands.eu/aboutus/deliverables-smilegov.html
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2015/january/index.htm#funding


Interreg North West Europe (NWE) pořádá akci pod názvem Zkušebna projektových nápadů. Akce je určená pro úředníky, 

kteří chtějí zažádat Interreg NEW o spolufinancování a zde mohou projednat své nápady ohledně projektů a spolupráce.  

Akce je pro účastníky zdarma, koná se 17. března 2015 ve městě Lille (Francie). První výzva k předložení projektů bude 

v dubnu.  

Více informací o akci naleznete na stránkách NWE Interreg IVB.  

 

Prostředky pro financování venkova 

Program Budoucnost Energie Venkova v Evropě (FREE) vyvinul šikovný online nástroj financování, který obsahuje seznam 

finančních mechanismů, které jsou k dispozici na financování projektů v oblasti udržitelné energie ve venkovských oblastech.  

Pro více informací o nástroji pro financování naleznete na stránkách FREE 
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Připravované Akce a Školení 

COOPENERGY: Technický workshop na zapojení zúčastněných stran – 12. března 2015, 

Lulea. 

Partneři COOPENERGY pořádají seminář věnovaný sdílení znalostí a zkušeností s prostředky, které mohou být použity 

k zapojení zúčastněných stran do energetických plánů a iniciativ a zvýšit tak jejich povědomí. Partnerské regiony COOPENERGY 

představí úspěšné příklady zapojení zúčastněných stran a během interaktivní konference budete moci vyzkoušet své 

dovednosti společně s ostatními účastníky.   

Více informací o školení naleznete na stránkách COOPENERGY. 

Pokud máte zájem se zúčastnit semináře, napište nám: info@coopenergy.eu.  

 

Informace o nejnovějších událostech a školeních po celé Evropě najdete v našem kalendáři 

akcí: http://www.coopenergy.eu/events 
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Zapojte se!  

Zaregistrujte se zdarma na naší platformě pro spolupráci, budete mít přístup k dalším zdrojům energetického plánování, 

nejnovějším zpravodajům projektu COOPENERGY a můžete využit i online diskusní fórum, na kterém můžete debatovat 

o plánování v oblasti udržitelné energie s jinými regionálními orgány z celé Evropy.  

Zaregistrujte se na naši platformu zde                              

 

Nahoru 

Tento newsletter byl vytvořen v rámci projektu COOPENERGY. 

Pokud si nepřejete dostávat tento zpravodaj, prosím Odhlaste se 

    

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

nenesou žádnou odpovědnost za využití informací v newsletteru obsažených.  
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