
 

 

Tisková zpráva 
K zahájení projektu ENERGYREGION 

 

Projekt ENERGYREGION je financován z OP Nadnárodní spolupráce ve střední Evropě. 
Zaměřuje se především na využití místních obnovitelných zdrojů energie v kombinaci se zdroji 
konvenčními, na energetickou soběstačnost regionů a energetickou efektivnost.  

1.  Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je vyšší využití decentralizovaných a obnovitelných zdrojů energie 
v regionech s ohledem na ekonomickou proveditelnost a ochranu životního prostředí. 

2.  Aktivity projektu 

• Analýza potenciálu zdrojů a energetické efektivnosti – zjištění míry soběstačnosti 
regionu s využitím moderních technologií 

• Posouzení potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu:  

◦ Energie biomasy: dřevo, cíleně pěstovaná biomasa, zbytková biomasa, potenciál 
bioplynu a využití tepla z bioplynových stanic 

◦ Sluneční energie: potenciál malých fotovoltaických a fototermických zdrojů 

◦ Dále také větrné energie, geotermální energie a vodní energie 

• Posouzení možností modernizace lokálních zdrojů vytápění 

• Příprava pilotních projektů v regionech 

3.  Projektový tým  

Na projektu ENERGYREGION spolupracuje celkem 11 partnerů z Německa, Polska, Slovinska 
a České republiky. V ČR tvoří projektový tým tyto subjekty: 

• PORSENNA o.p.s. – projektový partner 

• MAS Moravský kras – projektový partner 

• MAS Opavsko – vzorový region 

4.  Kontakty 

Další informace Vám rádi poskytnou: 

• Ing. Petr Revenda, finanční manažer MAS Moravský kras, tel.: 603 268 562, e-mail: 
masmk@seznam.cz,  

• Ing. Zdeňka Lipovská, koordinátorka projektu za MAS Moravský kras 

URL: www.mas-moravsky-kras.cz  

• Jaromír Čtrnáctý, koordinátor projektu za PORSENNA o.p.s., tel.: 241 730 336 
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5.  Přínosy a výstupy projektu  

• Zvýšení energetické soběstačnosti regionů  

          Příklad strategie zvyšování energetické soběstačnosti 

 
 

• Efektivnější využití místních zdrojů, podpora místních subjektů 

• Zapojení veřejnosti do rozhodování   

• Informování veřejnosti a zvýšení povědomí o možnostech využití obnovitelných zdrojů 
a dosahování energetických úspor. 

• Zhodnocení potenciálu pro energetickou účinnost ve veřejných budovách. Obcím bude 
poskytnut manuál pro přípravu implementace směrnice o energetické účinnosti budov, 
potažmo k novele zákona o hospodaření s energií.  

• Zhodnocení potenciálu využití obnovitelných zdrojů s cílem prokázat, že je možné a pro 
regiony výhodné dosáhnout více než 13,5% podílu OZE na konečné spotřebě do roku 
2020.  

• Posouzení možnosti přechodu na vytápění biomasou v obou hodnocených regionech 

• Spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty, zemědělskými subjekty a neziskovými 
organizacemi v regionech na vytipování projektů pro programovací období 2013-2020.  

6.  Tisková konference  

Tiskovou konferenci pořádá MAS Moravský kras o.s. ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností  PORSENNA, o.p.s., www.porsennaops.cz. dne 26. ledna 2012 v prostorách 
krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.  
 
Záštitu nad tiskovou konferencí převzal Mgr. Ivo Polák, náměstek hejtmana JMK pro 
životní prostředí, zemědělství a venkov. 
 
Na tiskové konferenci bude prezentována i metoda Leader, prostřednictvím které místní akční 
skupiny pracují a dosahují svých výsledků. 


