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Vážení, 
 
Dovolujeme si Vás touto cestou seznámit se školicím programem, zaměřeným na využití 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) v budovách. 
 
Kontakt na Vaši organizaci jsme získali z databáze měst a obcí, které nám poskytlo Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP). Ministerstvo se rozhodlo dát naší organizaci tuto databázi k dispozici, 
jelikož naše iniciativa navazuje na školení v oblasti OZE, které proběhlo v roce 2010 v rámci jejich 
finanční podpory.  
 
Program je určen pro pracovníky institucí veřejné správy a podniků poskytujících veřejně prospěšné 
služby. Předpokládané zahájení programu je na jaře letošního roku. Školení bude probíhat v rámci 
Evropského projektu PATRES, financovaného prostřednictvím programu Intelligent Energy 
Europe. Školící akce trvající celkem 10 dní budou rozděleny do tří až čtyř modulů během celého 
roku. Hlavní témata školení se budou týkat: 
 

• Technologie pro využívání OZE a jejich integrace do budov se zaměřením na využití v 
obcích 

• Předpisy a politika pro využívání OZE (legislativa / povolováni; postupy, plánování využití 
OZE) 

• Financování a realizace projektů (příprava plánu a projektu pro obec) 
• Exkurze po vybraných lokalitách. 

 
Seminář bude z části řešen formou práce na konkrétních případových studiích jednotlivých 
účastníků. Jednotlivé moduly budou vedeny odborníky s praktickými zkušenostmi realizace 
projektů OZE na úrovni krajů a obcí. 
 
Přihlášku na školení může podat jeden účastník za celou instituci, který má možnost se účastnit 
školení v celém jeho rozsahu, nebo se může vystřídat více osob na jednotlivých modulech dle zájmu 
o přednášenou problematiku. 
 
Na závěr školícího kurzu je naplánována studijní cesta do Chorvatska, kde budete mít možnost se 
setkat se zástupci veřejné správy z ostatních evropských zemí zapojených do tohoto školícího 
programu.  
 
Program bude otevřen pro omezenou skupinu zájemců (k dispozici je 25 míst), konečný termín 
přihlášení je 11. února 2011.  
 
Se srdečným pozdravem  
Ing. Michael ten Donkelaar 
 
 
 
za společnost ENVIROS s.r.o. , koordinátora projektu PATRES 


