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CO DĚLÁME
Hlavní výzvou pro veřejnou správu je omezení

spotřeby energie ve stávajících veřejných

budovách, aniž by to vyžadovalo významné

stavební úpravy. Veřejným institucím však chybí

spolehlivá řešení a příslušný integrovaný přístup

ke snížení spotřeby energie. V rámci projektu

TARGET-CE dojde k přizpůsobování a

implementaci nových ICT nástrojů, finančních

modelů, akčních plánů a školení pro místní a

regionální správní orgány a k jejich propojení s

územními strategiemi. Projekt by se měl stát

vizitkou energetické účinnosti v regionu Střední

Evropy a nabídnout unikátní řešení pro veřejné

budovy, která budou zveřejněna na jedné webové

platformě.

CAPITALIZING AND EXPLOITING  

ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS  

THROUGHOUT COOPERATION IN  

CENTRAL EUROPEAN CITIES

ZJISTĚTE VÍCE O

TARGET-CE

Náš projekt je financován z programu Interreg

CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci

na společných výzvách ve střední Evropě.

Finanční prostředky z Evropského fondu

pro regionální rozvoj ve výši 246 milionů EUR

podporují instituce, které přes hranice

spolupracují na zlepšení úrovně měst a regionů v

Rakousku, Chorvatsku, České republice, Německu,

Maďarsku, Itálii, Polsku a Slovinsku.

Kdo nás podporuje

GRAD SPLIT

80
PILOTNÍ 

BUDOVY

KDO JSME

Projektové konsorcium zahrnuje

6 středoevropských zemí s 8 projektovými

a 9 přidruženými partnery:

Rakousko
◼ Energy and Innovation Centre of Weiz

Chorvatsko
◼ City of Split

Itálie
◼ Fondazione Bruno Kessler

◼ Unione dei Comuni della Bassa Romagna

◼ SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo- Ferrara

Polsko
◼ Europejskie Ugrupowanie Współpracy 

Terytorialnej NOVUM z o.o. (Polska/Czechy)

◼ Mazowiecka Agencja Energetyczna

Slovinko
◼ Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska  

Region

Priorita 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových

měst.

Omezujeme uhlíkovou stopu ve STŘEDNÍ EVROPĚ

tím, že zvyšujeme využití obnovitelné energie a

zlepšujeme energetickou účinnost, a zároveň

využíváme potenciál hospodářského růstu

v nízkouhlíkovém odvětví.

+39-0461-314914

EUWT NOVUM

Anna Nowacka

+48-502-492-309
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EMPOWER ENERGY@SCHOOL

eCentral  

CitiEnGov

FEEDSCHOOLS

GreenSoul

obcí

Projektových

partnerů

Investiční hodnota v eurech

pro pilotní přípravu a provoz

využití 5 dřívějších projektů podpořených z

programu Interreg-CE, 2 z H2020 a 1 projektu z

Interreg-Europe

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ 

TARGET-CE.html

Výsledky

7 nových pilotních aktivit (1 přeshraniční)

v 6 zemích realizovaných v rámci partnerství

s veřejnými orgány, které implementují

10 strategií zaměřených na energetickou

účinnost

technické a netechnické nástroje,

shromážděné a zpřístupněné na webové

platformě OnePlace, využívané 14 institucemi

v rámci projektu a 20 mimopartnerskými

subjekty

odhadovaná výše prostředků určených na

investice zvyšující energetickou účinnost ve

veřejné infrastruktuře, které proběhnou

během projektu nebo do 5 let po jeho

ukončení, činí 0,5 mil. eur

7 nově vygenerovaných 3D modelů měst s

informacemi o energii, zveřejněných v

pokročilé databázi na platformě

OnePlace/3DEMS

300 osob proškolených během národních

školení a akcí propagujících projekt, jako jsou

BarCampy nebo setkání tematických skupin.

BOOSTEE-CEPANEL 2050

TARGET-CE
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ANALÝZA STAKEHOLDERŮ A

POSOUZENÍ MOŽNOSTI PŘENOSU

VÝSLEDKŮ ZLEPŠUJÍCÍH

ENERGETICKOU ÚČINNOST

TARGET-CE identifikuje a zkoumá potřeby

stakeholderů v nových pilotních regionech,

zapojuje je do aktivit TARGET-CE a analyzuje

potřeby v oblasti přenosu vybraných technických a

netechnických výsledků pocházejících z

předchozích mezinárodních projektů souvisejících

s EÚ. Průzkum a zapojení stakeholderů je povinnou

aktivitou, která dovolí pochopit potřeby nových

regionů a přispěje k lepšímu využití a

implementaci řešení zlepšujících energetickou

účinnost.

PŘIZPŮSOBENÉ STRATEGIE, AKČNÍ

PLÁNY A PŘENOS ZNALOSTÍ

PROSTŘEDNICTVÍM UPSTREAMOVÝCH

AKTIVIT

TARGET-CE využije netechnická řešení v oblasti

energetické účinnosti (finanční modely, strategie,

školicí materiály apod.), získané z vybraných

mezinárodních projektů. Všechny výsledky budou

navíc využity k pilotním aktivitám a budou přínosné

při aplikaci akčních plánů. V souladu s potřebami

stakeholderů a výsledky vyhodnocení možností

přenosu, budou finanční strategie, schémata a akční

plány (BOOSTEE-CE, ENERGY@SCHOOL, PANEL2050,

GreenSoul) opět posouzeny a přizpůsobeny.

KAPITALIZACE ŘEŠENÍ

ZVYŠUJÍCÍCH ENERGETICKOU

ÚČINNOSTI DÍKY SPOLUPRÁCI V

RÁMCI PILOTNÍCH AKTIVIT

TARGET-CE je zodpovědný za uskutečnění pilotních

aktivit (PA), v jejichž rámci jsou všechna posuzovaná

a přizpůsobená řešení implementována s cílem

využití minulých/aktuálních aktivit, běžných řešení

zvyšujících energetickou účinnost, měnících chování

a zvyšujících povědomí veřejnosti.

TARGET-CE realizuje 7 akcji pilotażowych (jeden

transgraniczny), w 6 krajach: Weiz (AT), Podgórzyn

(PL) i Chrastava (CZ) – transgraniczny, Unione dei

Comuni della Bassa Romagna (IT), Split (HR),

Nazarje (SI), Milanówek (PL) i Ferrara (IT), oraz

angażuje 16 gmin w ramach działań pilotażowych.

PŘIZPŮSOBENÍ A KAPITALIZACE

DOSTUPNÝCH ICT NÁSTROJŮ

ZVYŠUJÍCÍCH ENERGETICKOU

ÚČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM

DOWNSTREAMOVÝCH AKTIVIT

Cílem TARGET-CE je využití technických ICT řešení

zlepšujících energetickou účinnost (platforma

OnePlace, tvorba 3D modelů měst, databáze,

aplikace na chytré telefony, nástroje pro finanční

podporu a podporu rozhodování apod.),

poskytnutých partnery projektu z dříve

implementovaných mezinárodních projektů s cílem

nabídnout pokročilá řešení, zvyšující schopnosti

místních/regionálních orgánů a energetických

manažerů v oblasti energetického managementu

budov a implementace inovací v jejich systému

řízení.

FAKTA  A  ČÍSLA


