
 

 

Klíčové výsledky 

 

 Zvýšení spolupráce mezi 

obcemi 

 Obce vyměňují své 

zkušenosti a znalosti mezi 

sebou 

  Koordinátoři energetické 

účinnosti stali se 

bezpečnější ve své úloze 

 

 Švédsko – Systematické provádění energetické účinnosti  

 

Období: 2011 - 2014 

Téma spolupráce: Nástroje pro modelování, 

sledování, plánování 

Aplikace: Energetická účinnosti/ Snížení emisí 

skleníkových  

Téma: Nástroje pro sdílení znalostí 

 

Popis 

Projekt „Systematické provádění energetické účinnosti v kraji 

Värmland“ je zaměřen na podporu činnosti v oblasti energetické 

účinnosti vykonanou obcemi kraje ve stavebnictví a dopravě. Cílem je 

systematizovat energeticky efektivní přístup při správě obecních budov 

a vozidel, zejména sdílení zkušeností mezi obcemi. 

Projekt je založen na myšlence, že řízení energetické účinnosti je 

dlouhodobá perspektiva, která může být spuštěna s jedním projektem, 

který by se měl stát pravidelným, integrálním procesem pro obce. 

Řešením je zanechání systémového řešení v dlouhodobém horizontu. 

Projekt také předpokládá, že všechny obce zrealizují konkrétní 

systémové opatření ke snížení energetické náročnosti budov a dopravy 

v rámci své vlastní působnosti. 

Všech 16 obcí kraje Värmland je zapojeno do iniciativy a každá je 

reprezentována koordinátorem v oblasti energetické účinnosti, kteří se 

aktivně podílí na činnosti této iniciativy. 

Kontext/pozadí 

Většina obcí kraje Värmland jsou relativně malé s omezenými zdroji 

(zaměstnanci, rozpočet) a zkušenosti s porovnáním jejich činností 

s činnostmi jiných obcí. Z tohoto důvodu je jedním z hlavních cílů této 

iniciativy vytvořit platformu pro sdílení zkušeností mezi obcemi, jakož i síť 

městských úředníků a techniků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčastnění partneři – 

správa 

 Švédská energetická agentura 

 Krajská rada Värmland 

 Krajská správní rada Värmland 

 16 obcí kraje Värmland 

 

Projekt nepředpokládá formální 

jednání nebo dohody mezi 

partnery. Na druhé straně, obce 

zapojené do projektu se zapojily 

do formálních dohod 

souvisejících s energeticky 

účinnými činnostmi, na které je 

podpora projektu zaměřena. 

 



 

 

Financování a cena 

Vzniklá cena na iniciativu byla celkem 1 065 000 SEK (kolem 117 700 €). 

 

Dosažené výsledky 

Díky této iniciativ se zvýšila spolupráce mezi obcemi kraje Värmland a 

proběhla efektivní výměna zkušeností a znalostí. 

Koordinátoři pro energetickou účinnost pochopili cíl tohoto projektu a 

stali se jistějšími ve svých rolích tím, že se navzájem podporují a radí si. 

Kromě toho, obce vyvinuly systematický přístup k jejich hospodaření 

s energií, v návaznosti na průběžný model zlepšování „plánování, 

sledování, vyhodnocování a zlepšování“. 

 

Poučení a faktory úspěchu 

Tato iniciativa se ukázala býti dobrou platformou pro výměnu 

zkušeností mezi obcemi a pro identifikaci osvědčených postupů a 

nákladově efektivní opatření ke zlepšení energetické účinnosti 

(technická odbornost). 

Kromě toho, se ukázalo jako důležité to jak obce organizují jejich práci. 

Mimo jiné se ukázaly být úspěšné mimo sekční pracovní skupiny 

zaměřené na problematiku energetiky (efektivní společenství). 

Omezení v rámci projektu byla zaznamenána vysoká fluktuace 

zaměstnanců obcí. Ne všechny krajské obce byly zastoupeny na 

jednání a přítomnost jejich zástupců byla často obměňována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kontakt 

 
Hanna FRISK,  

project manager in 

energy  

climate and environment  

 

Värmland County 

Administrative Board  

 

hanna.frisk@lansstyrelsen.

se  
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