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Společně za úsporou energií 

Soutěžící Hradecký venkov o.p.s. 

Web: hradeckyvenkov.cz/energetika 

Popis 
projektu: 

Hlavní myšlenkou projektu bylo zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Záměrem je postupně vybudovat a instalovat fotovoltaické 
elektrárny na budovách v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny a další obecní objekty. Tento záměr nás motivoval k 
vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a k možnosti dát tak obcím přehled o spotřebě energií a o emisích v různých sektorech (obecní 
majetek, doprava, obyvatelstvo a terciální sektor). SECAP dává obcím možnosti na zlepšení energetické účinnosti a potenciálu OZE a poskytuje základ pro budoucí 
investice do energetiky. 

Inovativnost: Naší MAS se jako jediné v České republice podařilo vyjednat v roce 2021 se společností ENVIROS, s.r.o. Praha zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima 
obcí Hradeckého venkova (SECAP) zdarma v rámci svého dotačního projektu H2020 CEESEU. Nezbytnou podmínkou bylo, že Hradecký venkov o.p.s. přistoupí k Paktu 
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, spolu s obcemi, které ve svých Obecních zastupitelstvech rozhodly o podpoře této iniciativy. Společnost ENVIROS 
nám v červnu 2022 předala vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima v obcích Hradeckého venkova, který se v současné době  postupně schvaluje v 
jednotlivých obcích.  

V současné době je v paktu za Českou republiku přihlášeno 169 signatářů, z toho 38 je z našeho území. Akčních plánů předložených do iniciativy je pouze 12 a my věříme, 
že naši zastupitelé na obcích schválí tento strategický dokument do začátku nového volebního období a my budeme vkládat závazek pod šťastným číslem 13. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Na základě výchozí emisní bilance z roku 2010 a s ohledem na navržená opatření, je možné vyčíslit dopady navržených opatření na konečnou emisní bilanci obcí velmi 
pozitivně. K roku 2020 se jedná o úsporu 36,31 % a k roku 2022 tak již můžeme říci, že dosahujeme úspory okolo 38 %. Tento vývoj a další projekty a opatření realizované 
na území MAS přispějí ke zlepšení životního prostředí, a tím se zkvalitní podmínky pro bydlení a rekreaci.   

Jsme přesvědčeni, že podpora a motivace všech zapojených aktérů v území bude přinášet stále více menších projektů, které budou podporovat vznik energetických 
komunit, které si vyrobenou elektřinu budou vyrábět, distribuovat a spotřebovávat na svém území. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost je informována a zapojována do procesu hledání úspor v rámci Místních dnů pro klima a energii, které pořádá MAS na svém území. První se uskutečnil 10. 6. 
2022 v Sověticích. Občané se mohli seznámit s hlavními opatřeními navrhovanými v rámci SECAP a konzultovat své záměry k úsporám energií na svých nemovitostech. 

Udržitelnost: Koordinaci, naplňování jednotlivých opatření Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, publicitu a osvětu bude zajištovat Řídící výbor. Velkou oporou je týmová 
posila energetického konzultanta, který postupně navštěvuje obce a spolupracuje se starosty. Společně připravují jednotlivé dílčí projekty, které budou přispívat k 
naplnění společného cíle a zároveň budou obcím pomáhat při zajištění energetické soběstačnosti.  Akční plán předpokládá realizaci velkého objemu investic v obytných 
domech mimo majetek obcí a také v terciárním sektoru. Tyto náklady budou muset vynaložit soukromí investoři a úkolem je tyto investory motivovat a usnadnit realizaci 
jednotlivých opatření využitím vhodných dotačních prostředků nebo jiných forem financování. MAS tyto aktivity podporuje jak koordinačně, tak osvětově. Cílem je mít 
na území energetického koordinátora EnKo MAS za podpory z Národního plánu obnovy. 

Financování: 1 301 736,- Kč na období 2022-2024, zdroj: vlastní zdroje 71 868,-Kč, dotace KHK 480 000,- Kč 
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