Síť evropských veřejných místních orgánů
pro řízení energetické
transformace
10 organizací spolupracujících v rámci EU na
zavedení nové strategie řízení pro energetickou
transformaci, založené na digitálním rámci pro
sdílení harmonizovaných informací.

HLAVNÍMI CÍLI PROJEKTU EPLANET

PARTNEŘI

1. Vytvořit transparentní a koherentní
platformu pro sdílení informací umožňující
systematickou integraci dat a přímé srovnání
strategií, dat a opatření směřujících k
energetické transformaci ve veřejném sektoru.
2. Vytvořit víceúrovňové pracovní skupiny pro
sdílení informací a spolupráci při vývoji a
aktualizaci plánů energetické transformace.
3. Umožnit digitalizaci plánů energetické
transformace a energetických přechodových
opatření veřejných orgánů jako základ pro
soudržnost, sdílení, koordinaci a integraci.
4. Podporovat nové uživatele a konsolidovat
stávající sítě.
5. Institucionalizovat partnerství ePLANET a
víceúrovňové pracovní skupiny.

Tento projekt je financován z programu
Evropské unie pro výzkum a inovace
Horizont 2020 na základě grantové smlouvy
č. 101032450. Za názory vyjádřené v této
publikaci nese výhradní odpovědnost autor/autoři a
nemusí nutně odrážet názory Evropské komise.

WWW.EPLANETH2020.EU

URYCHLENÍ ENERGETICKÉHO PŘECHODU V
EVROPSKÝCH VEŘEJNÝCH ORGÁNECH
Projekt ePLANET se zaměřuje na zavedení
nového způsobu řízení energetické transformace,
založeného na digitálním rámci pro sdílení
harmonizovaných informací.

Projekt ePLANET trvá tři roky, během kterých bude
ověřen jeho koncept ve třech pilotních regionech:
v provincii Girona ve Španělsku, na ostrově Kréta v
Řecku a ve Zlínském kraji v České republice.

ePLANET poskytne veřejným orgánům soubor
nástrojů ke zlepšení rozhodování a tvorby
strategií, k usnadnění přijímání nových nebo
vylepšených akčních plánů, provádění opatření
směřujících k energetické tranformaci a akcí
a k podpoře sdílení informací vertikálním I
horizontálním směrem.

Toto ověření bude provedeno během první poloviny
projektu, aby bylo zajištěno správné nasazení
nástrojů, které mají být vyvinuty, a aby odpovídaly
skutečným potřebám veřejných orgánů v oblasti
energetické transformace.

Celkovým cílem projektu ePLANET je vyvinout a
implementovat metodiku pro posílení a usnadnění
víceúrovňové správy v oblasti energetiky ze strany
veřejných orgánů a koordinované přijetí opatření
energetické přeměny pro dosažení evropských cílů
udržitelnosti.

USNADNĚNÍ PŘIJETÍ
KOORDINOVANÝCH
PŘECHODOVÝCH
AKCÍ V ENERGETICE
EVROPSKÝM VEŘEJNÝM
SEKTOREM

Druhá polovina projektu se zaměří na aplikaci
nástrojů a metodologie ePLANET na tři pilotní
oblasti, jakož i na rozšíření a replikaci výsledků v
jiných regionech Evropy.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách:
www.eazk.cz

www.eplaneth2020.eu
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