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1. Základní informace 

Plán implementace zahrnuje komplex aktivit, jejichž cílem je představit vytvořenou metodiku a 

interaktivní mapu zdrojů a její využití v rámci krajů, měst, obcí či možnosti využití v privátním sektoru. 

Metodika a interaktivní mapa budou implementovány do praxe jak pomocí teoretických workshopů s 

ohledem na aktuální problémy v dané oblasti především se zaměřením na územní plánování a 

posuzování využití energetických zdrojů, tak praktických workshopů, které budou zaměřeny na 

využití interaktivní mapy zdrojů v praxi. Součástí implementace je také příprava dvou e-learningových 

kurzů pro představení metodiky a interaktivní mapy zdrojů. 

Realizační kampaň zahrnuje odborné kurzy, semináře, případně možnost konzultace pro pracovníky 

všech úrovní veřejné správy, kteří vyjádří svůj zájem o využití interaktivní mapy v rámci svého pole 

působnosti. Zejména se jedná o zaměstnance ministerstev, státních institucí jako je Česká inspekce 

životního prostředí, krajské úřady, města a pověřené obecní úřady. Mezi další potenciální uživatele je 

možné zařadit zástupce samosprávy, kteří se zabývají problematikou obnovitelných zdrojů energie. 

Plán implementace je rozdělen na tři úrovně: 

 

 

2. Teoretická úroveň 

 Kde: Praha, Brno a Ostrava 

 Počet účastníků: každý workshop 30 až 50 účastníků 

 Odborně zajistí: Lektoři z řad členů projektového týmu a zástupců ministerstva 

 

A10  
VÚMOP 

Místo konání 
Počet 

účastníků 
Termín 

realizace  
Výstupy Lektoři 

3 
teoretické 
workshopy  

1. Praha 50 31. 10. 2013 prezenční listina, report LG + VP 

2. Brno 30 13. 11. 2013 prezenční listina, report LG  

3. Ostrava 30 27. 11. 2013 prezenční listina, report LG  

 

Hlavního workshopu v Praze se účastní lektoři LG – Leoš Gál a VP – Vlado Papaj. Další dva bude 

realizovat Leoš Gál. 

Cíl: Tři teoretické workshopy mají za cíl vysvětlující legislativní zázemí a možnost využití metodiky a 

interaktivní mapy včetně představení potenciálu projektu RESTEP a možností využití projektu v praxi. 

Dalším cílem je vytvořit skupiny aktivních osob, které mají problematiky, které projekt řeší v pracovní 

náplni. 
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Plán je do teoretické propagace zapojit i Ing. Petra Kalaše – bývalého ministra životního prostředí. 

 

 

3.    Praktická úroveň 

Proběhne 14 workshopů s podrobným vysvětlením praktického využití a aplikace metodiky. Bude 

podrobně vysvětlena práce s interaktivní mapou, včetně modelových příkladů z daného kraje: 

 Kde: v každém regionu, celkem 14 workshopů z toho 2 v Praze 

 Počet účastníků: každý workshop 10 až 20 účastníků 

 Odborně zajistí: Lektoři z řad členů projektového týmu a spolupracujících subjektů 

(profesní sdružení a případně další zainteresované subjekty) 

A10  
VÚMOP 

Místo konání 
Počet 

účastníků 

Termín 
realizace 

Výstupy Lektoři 

  1. Praha + Středočeský 10 3. 4. 2014 prezenční listina, report LG  

  2. Praha + Středočeský 10 17. 4. 2014 prezenční listina, report LG  

  3. Jihočeský 10 27. 3. 2014 prezenční listina, report LG  

  4. Plzeňský 10 23. 4. 2014 prezenční listina, report LG  

  5. Jihomoravský 10 13. 3. 2014 prezenční listina, report LG  

14 
praktických 
workshopů 

6. Kraj Vysočina 10 14. 5. 2014 prezenční listina, report LG  

7. Moravskoslezský 10 22. 5. 2014 prezenční listina, report LG  

8. Ústecký 10 5. 6. 2014 prezenční listina, report LG  

  9. Olomoucký 10 20. 2. 2014 prezenční listina, report LG  

  10. Královéhradecký 10 6. 2. 2014 prezenční listina, report LG  

  11. Pardubický  10 23. 1. 2014 prezenční listina, report LG  

  12. Zlínský  10 16. 1. 2014 prezenční listina, report LG  

  13. Karlovarský  10 27. 2. 2014 prezenční listina, report LG  

  14. Liberecký  10 6. 3. 2014 prezenční listina, report LG  

 

V každém kraji je odlišná struktura státní správy v oblasti obnovitelných zdrojů.  

V oblasti spolupráce s veřejností, obcemi a průmyslovými partnery a propagaci krajských aktivit jsou 

v krajích zřízeny Krajské energetické agentury o.p.s. Tyto agentury obvykle zřizují kraje a agentury a 

mají kontakty na všechny relevantní organizace v kraji. S těmito organizacemi bude RESTEP 

kooperovat a připravovat regionální workshopy dle uvedeného plánu. 
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4.    Elektronická úroveň - e-learning formát 

Budou vytvořeny dva e-learningové kurzy, které budou sloužit jak pro osvěžení /rozšíření znalostí 

z proběhlých workshopů, tak jako krátký přehled pro ty, kteří se workshopů neúčastnili. Součástí e-

learningového kurzu bude i závěrečný test: 

 Jeden kurz k metodice 

 Jeden kurz na využití interaktivní mapy zdrojů 

 

O pomoc s oslovením a zapojením co nejširšího spektra případných zájemců o využití informací 

z interaktivní mapy zdrojů, bude požádána Asociace krajů, Svaz měst a obcí a také potenciální 

uživatelé z privátního sektoru, zejména ti, kteří zajišťují krajské energetické koncepce. 

Časový plán: 6. 6. 2014 

Vytvoření kurzu (video návody):  SOWAC s.r.o. 

Oslovení AKČR, SMO, Krajské energetické agentury: Leoš Gál 

 

 

 

5.    Zahraniční prezentace 

Původním plánem bylo prezentovat výsledky projektu RESTEP v okolních zemích: 
Slovakia, Hungary,  Austria, Germany, Poland, - vysvětlení metodologie a praktické využití. 
(V tomto období ještě nebyly ustanoveny Knowledge & Innovation Communities.) 
 
CLIMATE KIC 
Plán je představit projekt skupině Climate-Kic, kde je zřejmý průnik hned v několika tématech, které 
tento KIC řeší: 
The bulit environment  http://www.climate-kic.org/themes/the-built-environment/ 
Land and water   http://www.climate-kic.org/themes/coping-with-extreme-weather/ 
Greenhouse gas monitoring http://www.climate-kic.org/themes/greenhouse-gas-monitoring/ 
Resource efficiency  http://www.climate-kic.org/themes/using-waste-as-a-resource/ 
 
Workshop předpokládá pomoc při organizaci ze strany  LIFE + Environment Policy and Governance. 

Předpokládá se vytvoření pracovní skupiny z Climate Kic napříč dotčenými tématy. 

Časový plán červen 2014.  Předpoklad cca 3 hodiny. Lektor: Leoš Gál 

Cíl: 1. Představení metodologie a komplexnosti projektu RESTEP 

       2. Zjistit nejkompetentnější subjekty členských zemí EU, které mají k projektu RESTEP nejblíž. 

 
SASKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM BIOMASY 
Představení projektu RESTEP ve výzkumném centru Saska. 
Časový plán: červen 2014. 
Lektor: Leoš Gál 
Cíl: 1. Představení metodologie a praktické předvedení interaktivní mapy. 
       2. Zjištění možností aplikace projektu RESTEP v podmínkách Německa. 

http://www.climate-kic.org/themes/the-built-environment/
http://www.climate-kic.org/themes/coping-with-extreme-weather/
http://www.climate-kic.org/themes/greenhouse-gas-monitoring/
http://www.climate-kic.org/themes/using-waste-as-a-resource/

