Navštivte stránky COOPENERGY

Odhlásit

Sledujte nás na Twitteru!

Vítejte!
Vítejte u příležitosti prvního vydání newsletteru projektu COOPENERGY. Budete zde
nacházet zprávy z průběhu projektu, které vám pomohou při plánování udržitelného
energetického rozvoje na krajské a místní úrovni formou vzájemné spolupráce. Obsah
vydání:
•

Co je projekt COOPENERGY?

•

Jaké budou přínosy projektu?

•

Kdo se projektu účastní?

•

Informace o webových stránkách
projektu

•

Zapojte se!

•

Spuštění evropského průzkumu pro
sdílení i vašich příkladů dobré praxe

•

Místní zprávy

•

Nadcházející akce

Pokud s námi chcete sdílet novinky v oblasti vašich udržitelných energetických projektů a
partnerství, kontaktujte nás: tomas.perutka@eazk.cz

Co je projekt COOPENERGY?
COOPENERGY je tříletý mezinárodní projekt podporující kraje, města a obce ve společném plánování
udržitelných energetických projektů ve vzájemném partnerství. Projekt se zaměřuje na spolupráci a
na podporu krajů a jejich místních partnerů v:
• Efektivnější spolupráci pro zpracování udržitelných energetických akčních plánů (SEAPs)
• Ustanovení pevných vazeb mezi oběma úrovněmi v jejich společném energetickém plánování

Partnerskou spoluprací se jednotlivé úrovně veřejné zprávy vyhnou duplicitám, neefektivnímu využití
zdrojů a zmeškání příležitostí k úsporám peněz, času, energie a také minimalizaci negativních dopadů
nekoordinovaných postupů. Projekt je spolufinancován programem Intelligent Energy Europe.

Najděte víc na webových stránkách: www.coopenergy.eu nebo www.eazk.cz

Jaké budou přínosy projektu?
Během následujících tří let směřujeme k těmto cílům:
• Poskytnout případové studie příkladů

dobré praxe existující spolupráce po
celé Evropě
• Vyvinout a v praxi vyzkoušet místní

dohody na víceúrovňové řízení
projektů (multi-level governance) a
sdílet naše poznatky
• Poskytnout užitečný nástroj pro kraje

v oblasti řízení energeticky udržitelných
projektů
• Propagovat nástroje EU (strategie a

finanční zdroje) za účelem efektivní
podpory krajů v oblasti energetického
plánování.

Najděte víc na webových stránkách: www.coopenergy.eu nebo www.eazk.cz

Kdo se projektu účastní?
Projekt COOPENERGY spojil dvanáct partnerů z
devíti zemí napříč Evropskou unií.
Mezi partnery jsou zahrnuty regiony/kraje,
energetické agentury a akademické instituce,
které všechny spolupracují s místní samosprávou
ve svých regionech/krajích na zpracování
vzájemně přínosných udržitelných energetických
akčních plánech (SEAPs). Jsou ustanovovány
pevné vazby mezi oběma úrovněmi za účelem
vývoje těchto plánů.

Více o partnerství na našich webových stránkách: www.coopenergy.eu

Webové stránky projektu
spuštěny!
• Zjistíte zde podrobnější informace o

projektu COOPENERGY
• Aktuální informace o iniciativách a
fondech EU dostupných pro financování
vašich energetických projektů
• Můžete se registrovat na platformu
spolupráce a diskutovat o udržitelné
energii online

www.coopenergy.eu

Zapojte se!
Zaregistrujte se na naši platformu spolupráce a využijte možnosti zúčastnit se online diskuze a sdílet
poznatky ostatních regionů v oblastech:
• Efektivního zapojení klíčových subjektů do plánovacího procesu
• Navázání silných a dlouhodobých vazeb mezi krajskou a místní samosprávou
• Efektivního sdílení úspěchů a prosazování podpory pro projekty od klíčových hráčů
• Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti energetického plánování krajů a obcí

Zaregistrujte se na platformu spolupráce zde.

Probíhá evropský průzkum na sdílení i vašich příkladů dobré
praxe
Jste zástupce kraje? Spolupracujete s
organizacemi na místní úrovni na energeticky
udržitelných projektech?
Zúčastněte se prosím našeho krátkého
průzkumu za účelem sdílení vašich zkušeností!
Databáze příkladů dobré praxe bude využita k
informování dalších regionů, měst a obcí k
motivaci pro efektivnější spolupráci při
iniciování a realizaci energetických projektů i
plánování.

Zúčastněte se prosím našeho průzkumu a sdílejte vaše zkušenosti
na http://www.unibocconi.eu/coopenergy

Zprávy ze Zlínského kraje:

Dne 13.9 2013 proběhlo v komplexu 14|15 Baťově
institutu společné jednání členů Výboru pro
strategický rozvoj a investice zastupitelstva
Zlínského kraje a komise pro strategické plánování
EU při radě města Zlína. Jedním z bodů jednání bylo
vystoupení ředitelky EAZK, o.p.s. Ing. Miroslavy
Knotkové, která v rámci projektu Coopenergy
představila vizi energetického využívání dosud
sládkovaného komunálního odpadu na území
Zlínského kraje.

Pro vice informací kontaktujte email: tomas.perutka@eazk.cz

Nadcházející akce
Zjistěte víc o nacházejících akcích v kalendáři akcí:
http://www.coopenergy.eu/events
Tento newsletter byl vytvořen v rámci projektu COOPENERGY.

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

