
 

 

Klíčové výsledky 

 

95 z 262 (tedy 36 %) obcí 

kraje Wallonia využilo 66 

místních energetických 

poradců financovaných 

krajem. 

Kraj Wallonia, Belgie – „Energetický obecní“ charakter 

 

Období: 2007 – a dále 

Téma spolupráce: Provádění společných 

finančních mechanismů, zapojení 

zúčastněných stran

Aplikace: Energetická účinnost 

Téma: Finanční podpora, školící programy, 

založení podpory organizacím, technická 

podpora

Popis 

V roce 2007 ministři energetiky a zaměstnanosti regionu Wallonia 

odstartovali program s názvem „Energ-etická obec“ na podporu 

obecních aktivit zaměřených na hospodaření energií. 

Program poskytuje vzor pro obce na vytváření své udržitelné energetické 

politiky a zejména fondy na nájem energetického poradce na 

počáteční období 2 let prodloužené až do teď. 

Spolupráce je formována prostřednictvím podpisu memoranda obcemi 

a ministrem pro energetiku a ministrem pro zaměstnání. 

Unie měst a obcí Walonie má úlohu vedení a podpory u místních 

energetických poradců. Provádí jejich počáteční a průběžnou přípravu, 

organizuje setkávací dny s poradci a celkově dohlíží na chod 

poradenské sítě. Také předává informace mezi regionální úrovní a 

obcemi a nabízí jim přesnou technickou a legislativní pomoc. Zejména 

sleduje dodržování evropské směrnice o energetické náročnosti budov. 

Místní energetický poradce má 4 hlavní role: 

 Řídit energetickou spotřebu obecních budov 

 Kontrolovat normy energetické náročnosti při udělování 

oprávnění navrhovaných staveb 

 Zvyšování povědomí o komunálních pracovnících v oblasti 

energetiky 

 Radit občanům s jejich nakládáním s energií a veřejnou 

podporou 

 

 

 

  

Charta Energ-etické obce 

 

 

 

 

Zúčastnění partneři - správa 

 Regionální orgán veřejné 

správy (ministr pro 

energetiku a ministr pro 

zaměstnání) 

 Obce 

 Unie měst a obcí Walonie 

 

http://www.uvcw.be/no_index/cdv/chartenerg.pdf


 

 

Kontext / Pozadí 

Aktivity udržitelné energie je potřeba zahrnout do všech úrovní správy, 

pro efektivní dopad na zemi, zahrnují jejich obecní úrovně. Nicméně 

obce často nemají zdroje, kapacity a know-how pro řízení udržitelné 

energetiky a potřebují pomoci s technickými zaměstnanci, energetičtí 

poradci kteří jsou v tomto případě zaplaceni regiony. Technická práce 

potřebuje zahrnout: 

 Tvorbu a aktualizaci registru obecních budov klasifikovaných na 

základě jejich energetických vlastností 

 Roční vyúčtování spotřeby energie obecních budov 

 Vymezení prioritních opatření a jejich rozpočet při zohlednění 

nákladů na energie při investování 

Financování a cena 

Od roku 2007, zatím 95 vybraných obcí obdrželo finanční prostředky na 

jejich místní energetické poradce. 

Dosažené výsledky 

Přítomnost místních energetických poradců značně usnadnilo efektivní 

aktivity v řízení udržitelné energetiky na obecní úrovni: 

 Vytvoření registru budov 

 Energetické účetnictví 

 Zvýšené povědomí o efektivnosti využívání energie obecními 

zaměstnanci a domácnostmi 

 Sledování energetické politiky 

 Atd… 

Což v konečném důsledku zvýšilo míru úspor energie. 

Fakt, že je zde zvýšený počet žádostí o místní energetické poradce, se 

ukazuje jako potřeba těchto programů. 

Poučení a faktory úspěchu 

Obecní úřady se vyjádřily, že místní energetičtí poradci mají zásadní 

význam pro provádění místních udržitelných energetických politik. Je 

velmi těžké pro malou obec získat zkušené zaměstnance na tak širokém 

poli, tento regionální grant je opravdu užitečný. Doufají, že po dalších 

regionálních volbách obnoví tento grant. 

 

 

 

 

 

 

Energetický poradce 

  

 

Kontakt 

Name: Marianne 

DUQUESNE 

 

Position: Energy adviser 

 

Organisation: Union of 

Wallonia towns & 

municipalities 

 

Email: 

energie@uvcw.be  

 

Website: 

www.uvcw.be/espaces

/cadredevie/488.cfm  
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