
  

 

Vážení čtenáři, 

 

právě jste otevřeli první newsletter projektu LC Districts. 

Máme za sebou již dva semestry práce. První z nich byl plný aktivit a setkávání 

na národní i mezinárodní úrovni. V září 2019 se ve Španělsku konala úvodní schůzka 

celého konsorcia, poté partneři ve svých regionech navázali kontakt s místními 

stakeholdery. 

Vzhledem k tomu, že je náš projekt postaven na vzájemném setkávání a sdílení 

zkušeností, v druhém semestru nám práci výrazně zkomplikovala krize COVID-19. 

Ale jsme přesvědčeni, že v následujících semestrech vše doženeme. 

Jelikož neexistuje jednotná definice „nízkouhlíkových čtvrtí“ a problémy, kterým 

regiony při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství čelí, se mohou lišit, rádi bychom 

Vám v tomto newsletteru představili partnerské regiony a jejich konkrétní cíle 

v projektu. 

 

Za celý tým Vám přeji krásné léto, 

Soňa Nosková, CTU UCEEB 

manažerka komunikace projektu 

 

  

 

 

Dva projektoví partneři sídlí ve španělském 

regionu Navarra: Nasuvinsa, veřejná společnost 

pro urbanistický rozvoj a bytovou výstavbu, a 

regionální samospráva, která je koordinátorem 

celého projektu. Více o jejich společných cílech se 

dočtete v tomto článku. 
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Další dva partneři pocházejí z České republiky: 

Energetická agentura Zlínského kraje a 

Univerzitní centrum energeticky efektivních 

budov ČVUT v Praze. Společně pracují 

na zlepšení programů regionálního rozvoje 

na národní úrovni. Na co se chtějí zaměřit? 
 

 

 

 

Ve Švédsku s námi na projektu pracuje Linného 

univerzita ve Växjö. Partneři z oddělení lesnické 

a dřevařské techniky chtějí podpořit spolupráci 

mezi akademickou sférou a stavebním 

průmyslem. 
 

 

 

 

Chorvatským partnerem je Regionální 

energetická agentura severozápadního 

Chorvatska, jež sídlí v Záhřebu. Chtějí se zaměřit 

na vylepšení stávajících opatření v oblasti 

dálkového vytápění. Přečtěte si více v jejich 

krátkém medailonku. 
 

 

 

 

Nesmíme zapomenout zmínit našeho italského 

partnera, kterým je region Marché. V rámci 

projektu by se chtěli zaměřit na oblasti, jež v roce 

2016 postihlo zemětřesení, a vytvořit nový 

udržitelný městský plán v souladu s přechodem 

na nízkouhlíkové hospodářství. 
 

 

 

Na závěr bychom se s Vámi rádi podělili o nový článek od odborníků 

z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, který se 

zabývá snižováním emisí CO2 v oblasti stavby a rekonstrukce veřejných 

budov. 
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To mě zajímá, chci se podívat na webové stránky projektu.  

 

 

 

Projekt LC DISTRICTS „Towards low carbon city districts through the improvement of 

regional policies“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
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Tento e-mail jste dostali, protože si myslíme, že jste ÚŽASNÁ osoba NAKLONĚNÁ SNIŽOVÁNÍ 

UHLÍKOVÝCH EMISÍ, kterou naše práce zaujme. 

Pokud už nechcete dostávat naše newslettery, můžete se odhlásit. 
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