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extrapolovány na jiné středoevropské území. Efektivita nákladů na tyto opatření a jejich opakovatelnost 
bude posouzena v průběhu životnosti projektu.

Cíle pilotních akcí

- Implementace a evaluace 8 pilotních akcí ve veřejných budovách v partnerských 
regionech/městech

- Průzkum nástrojů energetické efektivity jakými jsou např. smart metering, management budov a
příprava rekonstrukcí budov

- Podpora a implementace platforem a opatření energetické efektivity v rozdílných místních a 
regionálních podmínkách

- Zmapování energeticky úsporných a nákladově efektivních příkladů dobré praxe

- Zpracování příručky pro energetické plánovače na téma „jak zlepšit energetickou efektivitu ve 
veřejných budovách“

Aktivity: 

 Příprava a zprostředkování 8 pilotních akcí
 Status, v jakém se budovy nacházejí na začátku projektu BOOSTEE a příprava investic +  

zpráva o příslušných metodách implementace pilotních akcích

 Implementace 8 pilotních akcí na zlepšení energetické efektivity
 Ve Zlínském kraji se jedná o dvě pilotní akce:

1. Výstavba nové budovy v nulovém energetickém standardu v areálu nemocnice Uherské 
Hradiště
Technická podpora ve všech fázích implementace včetně přípravné fáze, výstavby a provozu; 
Asistence EAZK při realizaci stavby (podíl EAZK na výběru expertů – optimalizace provozu 
topení, chlazení a zvlhčování  ve stávajícím areálu, studie proveditelnosti úprav, ekonomické 
analýzy nákladů a přínosů, zavedení EM dle EN ISO 50001. Vývoj programovacího nástroje 
potřebného pro pravidelné vyhodnocení dat, finanční analýzy a řízení investice.

2. Energeticky vědomá modernizace 5 památkově chráněných budov v majetku Zlínského 
kraje 

 Gymnázium Holešov
 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
 Gymnázium Valašské Klobouky
 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

  Vsetín

Administraci dotace a odborný dohled po celou dobu od přípravy VZ až po dokončení realizace 
provádí EAZK. Prezentace výsledků a znalostí získaných během modernizace velmi specifických 
budov. Byl zdokonalen energetický management, a to o min. 14 denní monitoring teplot, vlhkosti, 
emisí CO2 v jednotlivých učebnách a zaškolen personál k zajištění mechanického větrání 
učeben. Zaměstnanci byli vyškoleni k energeticky vědomému užívání budovy.

 Evaluace 8 pilotních akcí k zlepšení energetické efektivity
Byla zpracována a předána hodnotící zpráva z implementace pilotních akcí. Byla vytvořena  
Příručka pro energetické plánovače – integrace s OnePlace platformou.

V další etapě se bude projekt zabývat vytvořením Strategie k financování energetické účinnosti ve 
střední Evropě

Vytvoření mezinárodní strategie pro financování energetické efektivity, která bude definovat, 
strukturovat a nabízet přehled existujících řešení financování energetických projektů a modelů, které 
jsou či v budoucnosti budou důležité pro umožnění energetické efektivity a energetických úspor ve 
veřejné infrastruktuře.










































