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• Monitorování energie ve veřejných budovách

• Zlepšení energetické účinnosti (EÚ) v 5 veřejných budovách

• Vzdělávací aktivity

• Použití nástrojů k chytrému řízení EÚ, plánování a vizualizaci

Zrealizované projekty: BOOSTEE-CE, EMPOWER, PANEL2050

• Implementace & testování kapitalizovaných řešení v TARGET-CE

• Vizualizace toku energie a optimalizace její spotřeby

• Změna chování & školení zaměstnanců obce, plánovačů spotřeby energie a žáků

• 10 pilotních budov (školy /veřejné budovy)

Zrealizovaný projekt: BOOSTEE-CE

• Implementace ICT nástrojů zlepšujících energetickou účinnost

• Zadání 3D modelů budov a údajů o energii na platformu Oneplace/3DEMS

• Řízení speciálních energetických údajů 3 pilotních budov (kanceláře)

Zrealizované projekty : CitiEnGov, GreenSoul

• Využití pokročilých nástrojů zlepšujících energetickou účinnost &

přenos znalostí v Nazarje s cílem zajištění vyvážené spotřeby energie

• Zlepšení schopností správců budov a zapojení spotřebitelů energie

• 8 pilotních budov (galerie umění, škola)

Zrealizované projekty : eCentral, ENERGY@SCHOOL

• Koordinátor projektu TARGET-CE

• Technická podpora při implementaci Pilotních akcí

• Zodpovědný za úspěšnou implementaci a administrativu

Zrealizovaný projekt: BOOSTEE-CE

• Opatření zvyšující energetickou účinnost v historických budovách

• Vizualizace/snímání toků energie a optimalizace její spotřeby

• Přizpůsobené strategie a modely pro plánování budoucích opatření v oblasti EÚ

• Implementace kapitalizovaných řešení ve 20 pilotních budovách

Zrealizovaný projekt: CitiEnGov

• Optimalizace spotřeby energie díky kapitalizovaným řešením TARGET-CE

• Workshopy, semináře, kulturní kampaň, dotazníky

• Použití ICT nástrojů, školení personálu, plánovačů spotřeby energie a žáků

• Pro 25 zapojených veřejných budov (školy, komunální budovy apod.)

Zrealizovaný projekt: ENERGY@SCHOOL

• Implementace & testování nástrojů EÚ s cílem optimalizace spotřeby energie

• Aplikace projektových ICT řešení ve veřejné budově „Dom mladihT

Split” (Středisko pro mládež ve Splitu)

• Optimalizace spotřeby energie a propagace řešení EÚ směrem k veřejnosti

Zrealizované projekty : CitiEnGov, FEEDSCHOOL

Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions

throughout cooperation in Central European cities

TARGET-CE

FAKTA A
ČÍSLA

6 středoevropských zemí

8 projektových partnery

9 přidružených partnerů

16 obcí ve 3D

80 pilotní budovy

7 nových pilotních aktivit

(1 přeshraniční)

10 strategií zaměřených na

energetickou účinnost

Trvání projektu: 04/20 - 03/22

Investiční hodnota v eurech

710.489 €
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