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Zapojte se!

Pokud s námi chcete sdílet novinky v oblasti energetiky, projektu a partnerství, kontaktujte
nás: tomas.perutka@eazk.cz

Nová videa z oblasti energetiky a iniciativ
Partneři projektu COOPENERGY zkoušeli ve svých
regionech různé způsoby spolupráce vedoucí
k dosažení cílů projektu v oblasti energetiky. Snažili se
podpořit regionální a místní orgány, aby lépe
spolupracovaly
na
udržitelném
energetickém
plánování.

Ve videích od „Prezi“ partneři vysvětluji, jak ve svém
regionu přezkoumali energetické akční plány ve
spolupráci s místními a regionálními orgány veřejné
správy (stejně tak i z dalšími klíčovými partnery) –
a popisuji některá energetická opatření, která
skutečně proběhla.

Projekt Coopenergy není spojen, ani podporován, společností Prezi

Sledujte videa na webové stránce: http://www.coopenergy.eu/content/coopenergy-videos
Další videa ke zhlednutí na YouTube: http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Zpět na začátek

Nové zdroje informací z jiných projektu IEE
Naší partneři během posledních měsíců zveřejnili některé nové a zajímavé zdroje informací pro orgány veřejné správy


V rámci projektu ReGeoCities byla zveřejněná závěrečná zpráva o rozvoji
geotermálních tepelných čerpadel na území měst a obcí. Projekt se snažil zjistit, jak
místní orgány a energetické projektanti využívají tento zdroj, zda ho začleňuji do
budoucích energetických systémů a tím zefektivňují jejích řízení. Zpráva obsahuje
metodická doporučení a případovou studii.
Pro stažení zprávy navštivte www.regeocities.eu



Projet ReGeoCities rovněž zveřejnil video vysvětlující význam povrchové
geotermální energie a jak může být prospěšná pro společnost.
Video ke zhlednutí: http://bit.ly/1QItA5H



Technická komora Řecka uspořádala dvě konference s cílem informovat obce Attiky o Paktu starostů a primátorů a o
možnostech financování energetických akčních plánů (SEAP). První akce pod názvem „Zdroje financování pro realizaci

energetických úsporných opatření“ se konala 21.4.2015 a byla zaměřená na analýzu možného financování akčních
plánů, která by chtěly obce začít realizovat. Druhá konference pod názvem „Poslední vývoj v oblasti energetických
úspor“ se konala 30.6.2015 a zabývala se speciálními otázkami řešení energetických úspor a právních předpisů.
Prezentace (pouze v řečtině) a foto z obou konferenci: http://bit.ly/1OabWtX (30.6.2015);
http://bit.ly/1P6TOR1 (21.4.2015).
Zpět na začátek

Otevřená výzva: školení prostřednictvím projektů EU
Dva projekty EU požadují, aby zainteresované osoby nebo organizace se zapojily do projektu a začaly sdílet své znalosti a
zkušenosti v různých oblastech energetiky prostřednictvím společné výměny dat:


V projektu

Data4Action

jsou

orgány

veřejné

správy

a

poskytovatele dat o energiích zapojené do společné výměny dat
s odborným partnerem projektu Data4Action. Spolupráce je
zaměřená na podporu udržitelného energetického plánování
a bude přizpůsobena potřebám regionu. Pro účast prosím
odpovězte na Data4Action dotazník do 15. října
2015.


Projekt 50000&1 SEAPS spustil nový školicí program na pomoc
obcím

a

regionům

v zavedení

systémů

pro

energetický

management a realizaci energetických akčních plánů. Připravený
na míru školicí program pomůže regionům při realizaci
managementu a akčních plánů podle normy ISO 50001 pro
energetickou správu. Program je určen pro ty, kteří se zúčastni
dvou denní přípravy a získají přístup k nástrojům a osvědčeným
postupům z projektu 50000&1 SEAPS.
Pro více informací nebo zapojení do programu kontaktujte 50001seaps@iclei.org nebo si
přečtěte leták o programu: http://bit.ly/1FK03b9
Zpět na začátek

Nejnovější zprávy o energetice z Evropy


Evropská komise zveřejnila zprávu o vývoji členských státu EU v otázkách obnovitelných zdrojů energie a splnění cílů
strategie EU 2020. Komise uvádí, že EU je na dobré cestě k dosažení těchto cílů.
Zpráva je ke zhlednutí na webových stránkách Evropské komise:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5180_en.htm



Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala novou normu ISO 14001 - Standard pro správu životního
prostředí.
Informace a norma ISO 14001 je k dispozici na: http://bit.ly/1goPP3Z



Projekt ManagEnergy uspořádal na jaře seminář pro veřejnost o nových způsobech financování energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů.
Prezentace a videa ze semináře: http://bit.ly/1MIU06r

Zpět na začátek

Připravované akce


Evropské ocenění za energetické služby (9. listopadu 2015, 18-21 hod) – ceremonie ocenění se bude konat v Bruselu a
je organizována Berlínskou energetickou agenturou, Evropskou komisi a Evropskou investiční bankou. Ceny získají
společnosti a projekty za svá výjimečná úsilí a úspěchy v energetice. Účast na akci je zdarma. Pro účast na
ceremonii se zaregistrujte na: www.eesi2020.eu/eesa-registration



Závěrečná konference projektu COOPENERGY (3. prosince 2015) – závěrečná konference projektu se bude konat
v Paříží v prosinci, současně s velmi očekávanou konferenci COP21. Na konferenci budou sdíleny zkušenosti sedmi
evropských regionu o přístupu ke spolupráci mezi regionálními a místními orgány veřejné správy. Partneři přednesou
své plány a energetické projekty, včetně akčních plánů udržitelné energie (SEAP).
Pro více informací, registraci a pozvánku navštivte: http://bit.ly/1O4MvZd



Společné akce ředitelů energetických agentur (13 října 2015) – tato akce se bude konat v rámci projektu
ManagEnergy, je zaměřená na pomoc energetických agenturám, aby se mohly stát datovým centrem pro technické
projekty a investiční plány v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Proběhne řada interaktivních
diskusí k dané problematice, uvedou se úspěšné příklady zkušenosti energetických agentur z celé Evropy.
Pro více informací navštivte: http://bit.ly/1RhGXKW

Informace o nejnovějších událostech a školení z celé Evropy najdete v našem kalendáři akci:
http://www.coopenergy.eu/events
Zpět na začátek

Zapojte se!
Zaregistrujte se zdarma na naší platformě pro spolupráci, budete mít přístup k dalším
zdrojům energetického plánování a nejnovějším zdrojům projektu COOPENERGY.
Zaregistrujte se na naši platformu zde
Zpět na začátek

Tento zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu COOPENERGY.
Pokud nechcete nadále dostávat tento zpravodaj - Odhlásit se

Výhradní odpovědnost za obsah tohoto zpravodaje je na jeho autorech. Obsah nemusí nutně reflektovat názor Evropské unie. EACI ani Evropská
komise nenesou žádnou odpovědnost za využití informací ve zpravodaji obsažených.

