BOOSTEE-CE

ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VE
STŘEDOEVROPSKÝCH MĚSTECH POMOCÍ
SYSTÉMU SMART ENERGY MANAGEMENT

BOOSTEE-CE

http://www.interreg-central.eu/boostee-ce

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA
3D MODELY BUDOV
A PILOTNÍ AKCE

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE
Projekt BOOSTEE-CE (Zvyšování energetické účinnosti ve
středoevropských městech pomocí systému Smart Energy
Management) vytvoří a realizuje technická řešení,
strategie, řídící přístupy & ﬁnanční mechanismy k dosažení
vyšší energetické efektivity (EE) ve veřejných budovách.
Toho bude dosaženo prostřednictvím mezinárodní
spolupráce a využití geodat, nástrojů inteligentního
energetického managementu a energetických auditů, což
vše napomůže ke snadnějšímu zvýšení energetické
efektivity v budovách. Konečným cílem je zlepšit řízení v
existujících veřejných budovách (prostřednictvím pilotních
projektů) a výrazně snížit energetickou spotřebu.

Kdo nás podporuje
ROZPOČET

2.22

MILIONŮ €
Z FONDU ERDF

1.84

MILIONŮ €

Projekt (CE906) je ﬁnancován programem Interreg Central
Europe, pod prioritou 2 “Spolupráce na nízkouhlíkových
strategiích ve střední Evropě”, speciﬁckým cílem “Vyvinutí a
implementace řešení ke zvýšení energetické účinnosti a
využití energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře”. Celkový rozpočet projektu BOOSTEE-CE je 2,2
mil. EUR.
Další informace: www.interreg-central.eu/lowcarbon

Kdo jsme?
RAKOUSKO- JUD; EAO
CHORVATSKO - REAN; COK
ČESKÁ REPUBLIKA - EAZK
MAĎARSKO - TCDA
ITÁLIE - FBK; RER
POLSKO - EGTC NOVUM; CMOP; MAE
SLOVINSKO- EZVD; MOV

Projektové konsorcium zahrnuje 7 středoevropských zemí se 13 projektovými partnery
FBK Trento (Itálie - koordinátor), E-Institut (Slovinsko), Energetická agentura Zlínského kraje (Česká republika), Regionální energetická agentura
Sever (Chorvatsko), Mazovská energetická agentura (Polsko), Rozvojová agentura regionu Tolna (Maďarsko), Region Emilia-Romagna (Itálie),
město Velenje (Slovinsko), město Koprivnica (Chorvatsko), město Judenburg (Rakousko), Energetická agentury Horní Štýrsko
(Rakousko), Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM (Polsko), město Plonsk (Polsko) - a 2
přidruženými partnery - Zlínský kraj (Česká republika) a město Tolna (Maďarsko).

3D MODELY BUDOV A
PILOTNÍ PROJEKTY
3D modely budov

Partnerství vytvořilo 3D modely budov založené na
dostupných geodatech shromážděných v pilotních oblastech.
3D konﬁgurace budou využity také v projektovém nástroji
(platforma One-Place), který zpřístupní a zobrazí informace
související s energií (spotřeba, tepelné ztráty, fotovoltaický
potenciál atd.)

Online prohlížeč pilotních akcí mapa příběhů

Mapa příběhů BOOSTEE-CE je online
prohlížečem, který byl vytvořen na bázi
šablony “Story Map Tour storytelling” a
ArcGIS Online.
Tento online prohlížeč umožňuje
procházení si osmi pilotních lokací a
zobrazování informací o každé z nich v
jednoduché formě na mapě (popup
okna). Prohlížeč bude využíván k
ukazování pilotních akcí projektu
BOOSTEE-CE.

VYZKOUŠEJTE
ONLINE VIEWER

OBJEVTE VÍCE O
BOOSTEE-CE

Kontaktujte nás
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
Koordinátor: Tomáš Perutka
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
Tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
tomas.perutka@eazk.cz
Najděte nás na facebooku: https://www.facebook.com/BOOSTEECE/

Projekt je podpořen programem Interreg
CENTRAL EUROPE Programme a ﬁnancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj
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