KTO SME
Partneri zo siedmich európskych krajín spojili svoje sily,
aby vytvorili a implementovali princípy na zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných
zdrojov vo verejných budovách.

TOGETHER

Čo robíme

Taliansko
 Provincia Treviso

Našim cieľom je podpora verejnej správy v strednej
Európe, aby zvýšila energetickú efektívnosť v
svojich budovách, takisto ako zapojenie užívateľov
budov do energetického manažmentu.
Chceme zmeniť existujúcu atomistickú víziu
(prístup vzťahujúci sa k najmenším detailom)
na holistický (celostný) prístup k budovám,
a to ako jednotnému celku
pozostávajúceho z funkcií a vzťahov
medzi fyzickým priestorom,
technologickými zariadeniami a
potrebami užívateľov.

Chorvátsko
 Mesto Záhreb

Česká republika
 Energetická agentúra Vysočiny

Maďarsko

Kto nás financuje
Náš projekt je financovaný z programu Interreg
CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu v
strednej Európe.
246 miliónov EUR financovaných z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Program podporuje
inštitúcie, aby spolu spolupracovali nad rámec
bežnej spolupráce za účelom zlepšenia miest
a regiónov v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike,
Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku,
Slovensku a Slovinsku.

VIAC INFORMÁCIÍ O

TOGETHER
www.interreg-central.eu/together

Kontakty pre
Projekt TOGETHER
SIEA
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 Samospráva 12. obvodu
Budapešti Hegyvidék

+421 904 454 638

 Samospráva Paks

libor.gazovic@siea.gov.sk

Poľsko

www.facebook.com/togetherPRTV2016/

 Združenie poľských samospráv

twitter.com/CE_TOGETHER

Slovensko
 Slovenská inovačná a energetická agentúra
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REGIÓNOV

Slovinsko
 Univerzita Maribor
Energy Agency Vysočiny

KRAJÍN

2.3

MILIÓNOV EUR
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
NA PROJEKT

1.9

MILIÓNOV EUR
ERDF

City of Zagreb

TOGETHER

Výstupy

www.interrreg-central.eu/together
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Interdisciplinárny nadnárodný tréningový model,
tréning trénerov a 8 lokálnych interdisciplinárnych
tréningov zacielených na 150 majiteľov/manažérov/
riadiacich pracovníkov;
Integrovaná nadnárodná sada nástrojov spájajúca
technické, finančné nástroje a nástroje na strane dopytu.
Pilotné aktivity realizované na 85 auditovaných budovách
a inštalácia 8 inteligentných meračov;
nadnárodná stratégia ako zvýšiť energetickú efektívnosť
na budovách vďaka integrovaným nástrojom, ktoré sú
preložené na úrovni každého partnera do balíka opatrení,
ktorý zahŕňa Akčný plán na ďalšie investície s cieľom
uviesť ich do praxe.

STRATÉGIE A
AKČNÉ PLÁNY

TRÉNING

NÁSTROJE

PILOTNÉ AKTIVITY

Partnerstvo navrhne Nadnárodnú stratégiu ako lokálne
a regionálne inštitúcie môžu zvýšiť energetickú
efektívnosť vo verejných budovách cez integrované
nástroje, ktoré predstavujú nákladovo výhodný spôsob
ako zredukovať spotrebu energií a investovať.
Avšak balík opatrení s dvoma akčnými plánmi, „Akčný plán
na ďalšie investície“, založený na znovu investovaní
prostriedkov získaných na základe zvýšenej energetickej
efektívnosti v pilotných budovách, a „Akčný plán
pre energetickú efektívnosť vo verejných budovách“,
s cieľom zaviesť projektové nástroje na väčší počet budov.

Hlavný tréning trénerov, organizovaný v Krakove (Poľsko)
vo februári 2017, mal za cieľ oboznámiť účastníkov s
aktivitami, ktoré treba robiť a ktoré netreba robiť v
zmysle riadenia energetickej výkonnosti vo verejných
budovách. Metódy a nástroje, ktoré si tréneri osvojili,
im pomôžu byť šíriteľmi technologických inovácií
v jednotlivých pilotných oblastiach a zrealizovať
8 lokálnych tréningov zameraných na šírenie vedomostí
v oblasti energetickej efektívnosti.

Tréningové aktivity sú úzko spojené so sadou nástrojov
vytvorenou pre zabezpečenie nadnárodného prístupu s
cieľom umožniť ich použiteľnosť v ďalších európskych
krajinách: nadnárodný interdisciplinárny tréningový model
a 8 setov s pomôckami na zvýšenie kompetencií v
energetickom manažérstve budú doručené v rodných
jazykoch partnerom projektu.
Navyše, tréningový materiál bude doplnený troma
integrovanými sadami nástrojov obsahujúcimi
modely systému energetického manažérstva: finančné
nástroje, zmluvné nástroje a nástroje pre stranu dopytu.

Pilotné aktivity majú za cieľ testovať a demonštrovať
efektívnosť manažérskych opatrení, ktoré zahŕňajú
integrovanie opatrení na úrovni správania s nástrojmi
auditu a monitoringu, finančnými nástrojmi,
zmluvami a systémami energetického manažérstva
za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti vo
verejných budovách.
Projekt financuje investície na inštaláciu systému
na energetické monitorovanie vo viacerých pilotných
budovách. Monitorovacie a vyhodnocovacie systémy,
ako smart metre, majú strategickú dôležitosť v rámci
EE programov, obzvlášť v projektoch na zmenu
správania. V skutočnosti, tieto systémy umožňujú
zlepšiť manažment času a užívania budov. Vedomosti
získané z tohto projektu sú pridanou hodnotou
projektu a budú ďalej šírené medzi partnermi
projektu a cieľovými skupinami projektu. Týmto
užívatelia budov budú zapojení aktívnejšie do
riadnych postupov energetického manažmentu,
ktoré umožnia znovu zainvestovať získané úspory
do ich budov ako výsledok pilotného projektu.

Projektových
partnerov

Výstupov plánovaných
do mája 2019

EUR investovaných
do zapojených regiónov
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Strategických a Akčných Plánov
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Tréningov
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Nástrojov
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Pilotných aktivít

