
  

TISKOVÁ ZPRÁVA #4 (Leden 2021) 

Studijní návštěvy připraveny, přenos osvědčených postupů může začít! 

 

Celkem devět evropských partnerů projektu POTEnT, projektu realizovaného v rámci 

programu Interreg Europe financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož 

cílem je dát regionálním a místním orgánům možnost stát se středobodem procesů 

energetické transformace, brzy uskuteční své první online studijní návštěvy za účelem 

vzájemného sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Hostiteli těchto online návštěv budou 

energetické agentury ESS-Energykontor Sydost, ALOEN a město Milton Keynes, které představí 

tři projekty týkající se snižování emisí uhlíku v jejich regionech. 

 

Projekt POTEnT má již od počátku roku náskok a vše je připraveno na zahájení vlastních 

studijních návštěv realizovaných v rámci projektu! 

Covid-19 výrazně ovlivnil život každého v Evropě i mimo ni a projekt POTEnT také upravil své 

záměry a plánované aktivity, aby se s touto situací vyrovnal. 

Zatímco v roce 2020 byly všechny meziregionální vzdělávací činnosti prováděny online 

formou, studijní návštěvy byly odloženy na rok 2021 s tím, že se budou konat nejprve “na 

dálku” a řešitelé doufají, že od léta pak již i osobně. 

 

Projektoví partneři a zapojení stakeholdeři do projektu POTEnT se během ledna a února zapojí 

do prvních 3 online studijních návštěv, které organizují agentury ESS-Energykontor Sydost, 

ALOEN a město Milton Keynes. 

Energetická agentura pro jihovýchodní Švédsko (ESS) prolomila ledy a debutovala 19. ledna 

na virtuální exkursi svých provozů, během které představila principy fungování své politiky 

„Växjö Energi 100%“. Město Växjö realizuje několik projektů s cílem stát se „nejzelenějším 

městem v Evropě“; jedním z nich je zabezpečení zcela bezemisní produkce tepla pro městský 

systém dálkového vytápění. Město vlastní společnost dodavatele tepla i provozovatele sítě 

dálkového vytápění (Växjö Energi), která představila svou cestu od prvních dodávek tepla v 

roce 1974 s velkým kotelem, kde se spalovala surová ropa, až do dnešních dní, kdy teplárna 

již nevyužívá žádná fosilní paliva, a to ani pro své pomocné provozy nebo zásobování. 

 



  

V únoru budou následovat studijní návštěvy pořádané agenturou ALOEN a městem Milton 

Keynes. Francouzský vedoucí partner projektu POTEnT, agentura ALOEN - Agence Locale de 

l'Énergie et du Climat de Bretagne Sud, představí 8. února svou dobrou praxi „OnCIMè: 

Citizen Driven and Funded Renewable Energies“, v rámci níž rozvoj obnovitelné energie v 

regionu zabezpečují i financují samotní občané. 

A konečně 16. února představí britské město Milton Keynes „Centralized Utility Bill Payment 

& Monitoring“. Po několik let samotné město realizovalo projekt centralizace plateb a 

monitorování všech účtů za své služby a energie. Právě takto shromážděné a kompletní údaje 

o energiích jsou naprosto nezbytné pro monitorování uhlíkové stopy města, ale především 

pak slouží pro zefektivnění plateb a kontroly faktur a zjednodušení postupů při zadávání 

veřejných zakázek na nákup komodit a minimalizaci jejich environmentálních dopadů. 

 

Tyto první online studijní návštěvy jistě ostatním partnerům poskytnou důležité podněty k 

zamyšlení i inspiraci pro potenciální přenos těchto osvědčených postupů do jejich vlastních 

měst a regionů. Připraví také partnery POTEnT na nadcházející semestr, kde si budou 

doufejme již moci vyměňovat své osvědčené postupy a klíčové souvislosti mnohem detailněji, 

prostřednictvím skutečných studijních návštěv, tak říkajíc “offline” na místě jejich vzniku a 

využívání. 

Dalším krokem každého partnera bude identifikace takových osvědčených postupů, které jsou 

pro jejich město nebo region nejperspektivnější, s maximálním potenciálem uplatnění 

konkrétních znalostí, nástrojů a dovedností. Konečným cílem by mělo být stanovení takové 

strategie, která přinese snížení emisí uhlíku o 10 % větší, než se očekává nebo plánuje v 

každém partnerském regionu do roku 2023, a to prostřednictvím zlepšením nebo zavedením 

poskytování energetických služeb orgány veřejné správy. 

 

O projektu POTEnT  

POTEnT je projekt zaměřený na posílení úlohy místních orgánů v procesech energetické transformace. 

Realizační fáze projektu POTEnT bude trvat do července 2022, poté bude následovat 12měsíční období 

monitorování výsledků. Projekt je spolufinancován programem Interreg Europe, což je program, který 

pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a poskytovat podmínky pro 

zlepšování svých různorodých politik vytvářením prostředí a příležitostí pro sdílení řešení a zkušeností, 

čímž je zajišťováno, že vládní investice, inovace a implementační úsilí povedou k integrovanému a 

udržitelnému dopadu na obyvatele a samotnou lokalitu. 


