
 

 

Klíčové výsledky 

 U 80 % obecních budov je 

sledována spotřeba energie a 

vody 

 V 5 letech ušetřeno kolem 

125 000 € 

Kraj Poitou-Charentes, Francie – Sdílená energetická 

poradenská služba 

 

Období: 1998 – a dále 

Téma spolupráce: Provádění společných 

finančních mechanismů, Nástroj na 

provádění modelování/sledování/plánování

Aplikace: Udržitelná doprava a mobilita, 

klimatická adaptace, snížení emisí 

skleníkových plynů, produkce z OZE, 

energetická účinnost 

Téma: Finanční poradenství, technická 

podpora

Popis 

Znepokojený svou budoucností si dal region PACA silný závazek k lepší 

správě spotřeby energie. Aby tuto výzvu splnil, byl v tomto regionu v roce 

2006 ve spolupráci s Národní agenturou pro energii zahájen program 

„AIGR“ (Inovativní opatření na celosvětové úrovni). Od roku 2011 je 

nazýván „AIGR +“. 

Program poskytuje technickou a finanční asistenci k příkladným a 

inovačním akcím s cílem dosažení energetických úspor a využití OZE. 

Používá roční a stálou výzvu na projekty, některé z nich jsou individuální a 

jiné sektorové. Cílem je podpořit širokou škálu iniciativ, která vyplývá z 

mnoha různých individuálních partnerů (veřejnost, asociace, 

společnosti). 

Program má 5 os, pod kterými jsou zahajovány „výzvy“: 

 Dynamický přechod energií pro území (místní energetické 

agentury přijali 34 nových SEAP od obcí) 

 Rekonstruování budov na nízkou energetickou náročnost 

 Výroba čisté energie (region PACA je první ve Francii v produkci 

elektřiny z fotovoltaiky) 

 Příklady v ekologických postupech (vyhnout se až 3,5 mil. km jízd 

autem samostatně) 

 Zapojení velkého počtu občanů (z toho 700 000 žije v 

energetické chudobě) 

Každý projekt musí zahrnovat energetický cíl (klesající spotřeba o 30-50 

%), ovšem spousta z nich zahrnují i vodu, kvalitu životního prostředí 

budovy nebo součásti dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

Financování a cena  

Cena této služby je v průměru 1 € 

za rok na obyvatele. Kromě 

finančního příspěvku od obce, 

přichází finanční pomoc od 

regionálních úřadů, od samotné 

aglomerační komunity a od 

ADEME. 

 



 

 

Kontext / Pozadí 

Podle Francouzské národní energetické agentury (ADEME) činí výdaje na 

energii v průměru 4 % provozního rozpočtu francouzských obcí a 5 % u 

malých obcí (<2000 obyvatel). Hodnocení energetické spotřeby a 

provádění jednotných úsporných opatření může přispět ke snížení těchto 

nákladů o 10-15 %. 

Zúčastnění partneři – správa 

 Aglomerační komunita Pays Rochefortais a jejich 18 obcí 

 Agentura energie odpadních vod pro životní prostředí Poitou-

Charents 

 Tarp – sdružení pro rozvoj OZE 

 Francouzská agentura pro prostředí a energetickou správu 

(ADEME) 

 Sdružení pro ochranu ptáků (LPO) 

Dosažené výsledky 

CAPR sdílený energetický poradenský servis umožňuje: 

 Ušetřit okolo 125 000 € za pět let pro zapojené obce 

 Rozšířit produkci energie z OZE 

 Podpořit správu stavby vysoce kvalitních budov 

 Zvýšit povědomí občanů a pracovníků obecních úřadů v oblasti 

energetiky 

Poučení a faktory úspěchu 

Klíčem úspěšné iniciativě je ustanovit technickou podporu a odbornost 

pro malé obce skrz vyhrazené experty. Energetický poradce provádí 

každoročně hlášení a povzbuzuje obec pokračovat v energetických 

úsporných opatřeních 

Další klíčový bod této metody je brát výhody vzdělávacích zkušeností. 

První poradce může pomoct jinému, který chce následovat společný 

přístup pro správu energie a spotřeby vody. 

Vzhledem k tomu že existuje několik skupin a aglomerace obcí ve 

Francii, očekává se rozšíření této služby i do dalších oblastí 

francouzského území. 

 

 

 

 

 

 

 

Úředník CARP sdílených 

energetických poradenských služeb 

  

  

 

Kontakt 

Jean-Philippe DEBIAIS 

or Fabien DAVID 

 

Conseiller énergie 

Communauté 

d'agglomération Rochefort 

Océan 3, Avenue Maurice 

Chupin C.S.50224 – 17304 

ROCHEFORT 

 

jean-philippe.debiais@capc-

chatellerault.fr  
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