ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ
O PROJEKTU

FIRECE

Kontaktujte nás
FIRECE
Benátská hospodářská a agrární komora
Via Banchina Molini 8
30124 Benátky
Itálie
+39 41 786 271

KDO JSME
ČÍM SE ZABÝVÁME
Projekt je zaměřen na podporu orgánů
veřejného sektoru při plánování (regionálních)
nízkouhlíkových strategií v rámci tvorby územních
energetických plánů. Podpora je cílena zejména
na přechod tradičních průmyslových odvětví na
využívání nízkouhlíkové energie s cílem dosažení
cílů v oblasti úspor energie a obnovitelných
zdrojů stanovených v souladu s právními předpisy
EU a vnitrostátními právními předpisy.
Cíle projektu budou dosaženy zapojením a
podporou veřejné správy, energetických agentur
a finančních institucí odpovědných za tvorbu a
implementaci energetických strategií a plánů
tak, aby dokázaly navrhnout a zavést inovativní
finanční nástroje zaměřené na investice do
úsporných opatření a souvisejících projektů
připravených malými a středními podniky.

Projekt realizuje konsorcium 10 projektových
partnerů (PP) ze 7 zemí EU:

Česká republika
PP10: ENVIROS, s.r.o.

Chorvatsko
PP9: Istrian Regional Energy Agency L.t.d

Itálie
PP1: Vedoucí partner: Chamber of Commerce,
Industry, Craft and Agriculture of Venice, Rovigo
Delta Lagunare
PP3: Emiglia-Romagna Region

Maďarsko
PP4: South Transdanubian Regional Innovation
Agency Nonprofit Ltd.

Německo
PP2: Network for Energy & Environmental
Technology
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PROJEKTOVÝCH
PARTNERŮ
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PŘÍSPĚVEK ERDF

1.87

Polsko
PP7: Regional Development Agency ARLEG SA in
Legnica
PP8: Lubelskie Voivodeship

Rakousko
PP5: Research Burgenland Ltd.

Vize
V souladu s cíli projektu a očekávanými výsledky
je vizí projektu:
• Inspirovat se existujícími postupy a sdílet znalosti o
finančních nástrojích s cílem jejich širšího zavádění
a používání;
• Sdílet obecně využitelnou metodiku a inovativní
finanční nástroje vytvořené v rámci projektu;
• Definovat společné postupy vhodné k prohlubování
kompetencí veřejného sektoru v oblasti
energetického plánování.

Financování projektu

REGIONŮ

ZEMÍ

ROZPOČET

PP: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V. + Fraunhofer Center
for International Management and Knowledge
Economy

1,54
MIL. EURO

MIL. EURO

Credit: Roland Pasterk Forschung Burgenland

Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL
EUROPE, který rozvíjí spolupráci v rámci států
střední Evropy. Alokovanou částkou 246 milionů euro
z Evropského fondu pro regionální rozvoj program
podporuje instituce v přeshraniční spolupráci měst
a regionů v Rakousku, Chorvatsku, České Republice,
Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovensku a
Slovinsku.

European Regional
Development Fund

FIRECE

INOVATIVNÍ FINANČNÍ
NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ PŘECHOD PRŮMYSLU VE STŘEDNÍ
EVROPĚ NA NÍZKOUHLÍKOVÉ
ZDROJE ENERGIE

FIRECE
INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE
PODPORUJÍCÍ PŘECHOD PRŮMYSLU VE
STŘEDNÍ EVROPĚ NA NÍZKOUHLÍKOVÉ
ZDROJE ENERGIE
www.interreg-central.eu/Content.Node/
FIRECE.html
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projektových
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plánovaných
výstupů

pilotní
projekty

Výstupy
10 vzdělávacích seminářů pro orgány veřejné
správy a finanční instituce
1 Akční plán FIRECE – posílení průmyslového sektoru při přechodu na nízkouhlíkové technologie
2 vzdělávací moduly pro instituce, které se
zabývají energetickým plánováním
1 nástroj pro hodnocení veřejných investic na
podporu přechodu k nízkouhlíkovým strategiím
1 manuál k finančním nástrojům pro podporu
zavádění energetických opatření
1 metodika k testování nástroje pro hodnocení
veřejných investic do nízkouhlíkových technologií v průmyslu
1 pilotní projekt určený pro veřejnou správu:
ex-ante hodnocení a implementace finančních
nástrojů
1 pilotní projekt zaměřený na zvyšování energetické účinnosti v průmyslu

STRATEGIE A
AKČNÍ PLÁNY

ŠKOLENÍ

PILOTNÍ
PROJEKTY

NÁSTROJE

Podpora dosažení cílů energetických plánů
pomocí inovativních finančních nástrojů v regionu
střední Evropy. Plán využívá výstupy z metodik
uplatňovaných v současnosti a z analýzy investic do
přechodu na nízkouhlíkové technologie. Obsahuje
návrh – tzv. CE Roadmap – na zavádění inovativních
finančních nástrojů při procesu energetického
plánování, zejména poskytuje podporu průmyslu
formou investic do energetický úspor a
obnovitelných zdrojů energie.

Vzdělávací moduly jsou zaměřené na informační
podporu veřejné správy v oblasti tvorby
energetických plánů a na finanční instituce
poskytující finanční nástroje, jež napomáhají
realizaci opatření stanovených v energetických
plánech.

Pilotní projekt 1 bude zahrnovat:
• Provedení ex-ante hodnocení a
• Zpracování studie proveditelnosti pro
vybraný finanční nástroj.

2 vzdělávací moduly pro instituce, které se zabývají
energetickým plánováním

1

Akční plán
FIRECE

2

Vzdělávací
moduly

Pokud bude potřeba, bude zpracován též návrh
případné výzvy pro příslušný řídící orgán tak, aby
mohl být nástroj přijat v rámci programového období
2014-2020 či následujícím.
Pilotní projekt 2 bude zahrnovat asistenci veřejné
správě i soukromým organizacím při zhodnocení
uskutečněných či plánovaných investic ve vztahu
k dosažení stanovených energetických cílů a
optimalizaci využití veřejných zdrojů. Do pilotního
projektu mohou být zahrnuty finanční a další
organizace.
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Pilotní
projekty

1 nástroj pro hodnocení veřejných investic na
podporu přechodu k nízkouhlíkovým strategiím
1 manuál k finančním nástrojům pro podporu
zavádění energetických opatření
1 metodika k testování nástroje pro hodnocení
veřejných investic do nízkouhlíkových technologií v
průmyslu

5 nástrojů
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