
Chtěli byste se dozvědět o konceptu
50/50? Rádi byste realizovali metodiku
50/50 ve vašich školách a dalších
veřejných budovách? 

www.eav.cz

euronet@diba.cat

Pokud ano, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme sdílet naše
zkušenosti, metodické zásady a vzdělávací materiály!     
Pomůžeme Vám také s procesy 50/50 začít a monitorovat je.  
Naše kontaktní údaje naleznete na      

 popřípadě 
využít společný projektový e-mail .

Výhradní odpovědnost za obsah téhle publikace nesou výhradně její autoři. Nemusí to nutně
nutně  odrážet  stanovisko  Evropské unie. Ani EACI ani Evropská komise nejsou odpovědni   
za jekékoliv užití informací zde obsažených. 

PŘIDEJ SE K NÁM! O ČEM JE  PROJEKT 
EURONET 50/50 MAX?

..si klade za cíl vytvořit úspory ve veřejných budovách pomocí  
implementace metodiky 50/50 na  a 

 ze 
13 zemí EU. Metodika 9 kroků zvyšuje energetické povědomí     
uživatelů budovy a aktivně je zapojuje energeticky úsporných 
aktivit. Dosažené finanční úspory jsou rovnoměrně rozděleny  
mezi  uživatele a zřizovatele  budovy,  který  účty za spotřeby 
energií platí. 

..bude také  
na  Evropské  a  národní  úrovni  s  cílem  přimět více orgánů 
veřejné moci k realizaci osvědčené  metodiky 50/50 na  jejich 
budovách. 

..je pokračováním velmi úspěšného projektu EURONET 50/50,  
který vyzkoušel realizaci metodiky 50/50 na více než padesíti 
evropských školách a který vyhrál 

Díky  druhému  kolu  projektu  se  bude 
 šířit  napříč  Evropou a rozšíří se o nové  školy 

a další veřejné budovy. 

..bude zahájen v květnu 2013 a bude trvat tři roky. Projekt je 
podporován  evropskou  komisí  prostřednictvím   programu  
Inteligentní energie pro Evropu (IEE). 

500 školách 
téměř 50 jiných veřejných bodovách 

 propagovat metodiku 50/50   

Cenu udržitelné  
energie 2013! 
síť 50/50

 

16 PARTNERŮ K ŠÍŘENÍ 
KONCEPTU 50/50 
NAPŘÍČ EVROPOU 

Barcelona Provincial Council (ES)  Koordinátor;

Association of Municipalities Polish Network “Energie 
Cités” (PL); 

Local Agency for Energy and Environment (IT); 

University of Vaasa (FI); 

Region of Crete (EL); 

Independent Institute for Environmental Issues (DE); 

Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska 
Region (SI); 

Kaunas Regional Energy Agency (LT); 

City of Zagreb (HR); 

Riga Managers School (LV);

TOP-ENVI Tech Brno (CZ); 

Florence Energy Agency (IT); 

Climate Alliance Austria (AT); 

Huelva Provincial Council (ES); 

Cyprus Energy Agency (CY);

Energy Agency of Vysocina (CZ); 

 

-

 

 
www.diba.cat 

www.pnec.org.pl

www.alesachieti.it

www.uva.fi

www.crete.gov.gr

www.ufu.de 

www.kssena.si 

www.krea.lt 

www.zagreb.hr 

 www.rms.lv 

www.topenvi.cz 

www.firenzenergia.it

www.klimabuendnis.at

www.diphuelva.es

 www.cea.org.cy 

www.eav.cz 

 

  

 

Projektové  partnerství  se  skládá  z 16 partnerů ze 13 zemí   
Evropské unie, kteří mají velké zkušenosti na poli energetiky
a energetického vzdělávání: 

www.euronet50-50max.eu

Šetři energii  
a dobře se bav. 

Každý zde vítězí!
Metodika 50/50 podpoří energetické úspory  
ve  školách a dalších  veřejných  budovách.

www.euronet50-50max.eu, nebo lze 



Ideou  projektu  je  zapojit  školy  do  energeticky  úsporných 
aktivit tím, že vytvoří ekonomickou motivaci oběma stranám,  
školám i jejich zřizovatelům: 

50% finančních úspor, dosažených díky zlepšení  
energetických návyků u žáků i učitelů, se vrátí do 
škol jako finanční odměna; 

50%  finančních úspor je odměnou pro zřizovatele   
platícího účty za energie. 

Koncept 50/50 byl poprvé prozkoumán v rámci IEE projektu 
EURONET 50/50, který byl realizován v letech 2009-2012 a 
dosáhl výborných výsledků: 

6900 žáků, učitelů, školníků a 43 obcí spolupracuje  
na ochraně klimatu; 

40 škol dosáhlo úspor energií a nákladů; 

Ušetřeno 339 tun emisí CO2, poškozujících atmosféru;    

Bylo uspořeno více než 1.100 MWh; 

2.100 € úspor na školu!!! 

Nyní, pro zlepšení těchto výsledků budou 
partneři projektu zapojovat nové školy  
a nové veřejné budovy ze 13 zemí EU. 

Výsledkem realizace 50/50 je vítězství všech:

Školy a další veřejné budovy -    

Zřizovatel budovy   

Místní společnost  

Evropské a vnitrostátní orgány –   

jejich uživatelé  se  učí  jak  šetřit  enerie a peníze pomocí 
změn v jejich návycích  při zácházení s energií.  Realizací     
energeticky    úsporných    opatření    zvýší   energetickou  
účinnost  jejich  budov  a  získají tak  další  finanční zdroje   
(50%   uspořených   peněz   je   zřizovatelem    vyplaceno  
uživatelům budovy). 

platí méně za spotřeby energií   
v jejich budovách a zapojením  konceptu  50/50  do  svých  
energeticky udržitelných strategií  mohou  dosáhnout ještě  
větších energetických úspor. 

energeticky  úsporné  školy  
a  jiné  veřejné   budovy   přispívají  k  čistšímu   životnímu       
prostředí  ve  svém  okolí.

růst  evropské  sítě  energeticky  úsporných škol a dalších  
veřejných    budov    přispěje    k    dosažení    Evropských  
a  národních   cílů   na   poli   klimatu  a  energetiky  a  tím 
pomáhají  v  boji  proti  změnám  klimatu. 

 
 

 

 je metodika 9 kroků cílících na 
dosažení energetických a finančních úspor na budově. Aktivně 
zapojuje uživatele budovy do procesů energetického 
managementu a učí je šetrnému chování k životnímu prostředí      
prostřednictvím aktivních opatření. 

9 kroků k energetickým a finančním úsporám

METODIKA 50/50 

EURONET  50/50  MAX  bude  podporovat  implementaci  
metodiky 50/50 na školách a jiných veřejných budovách podle: 

Poskytnutí   včetně metodických 
a vzdělávacích materiálů a nástrojů. 

Organizování školení pro zástupce obcí, školy a další  
veřejné budovy zapojené do projektu. 

Vytvoření týmové spolupráce mezi “zkušenými”      
a “začínajícími” školami. 

Spuštění cílí na posílení vztahů,  
výměnu zkušeností mezi školami a dalšími budovami 
aplikujícími koncept 50/50. 

 

e-pack 50/50 

sítě 50/50 

METODIKA 50/50           
9 - KROKŮ K ODMĚNÁM

KONCEPT 50/50 – ŠETŘENÍ  
ENERGIE A FINANCÍ

ČEHO CHCEME
S EURONET 50/50 MAX 
DOSÁHNOUT?

VŠICHNI VÍTĚZÍ!

Nové

500 50

8%

50%
50%

100 16 13

 

   

 

metodické a vzdělávací nástroje a materiály jsou 
zpracovány pro podpoření realizace metodiky 50/50 ve  
školách a veřejných budovách. 

škol a více než dalších veřejných budov se bude
účastnit sítě 50/50 aplikující energeticky úsporné opatření; 

Minimální dosažené energetické úspory zapojených budov      
dosahují .

Finanční   výhody   vyplývající   z   realizace    energeticky   
úsporných  opatření   jsou   rovnoměrně   rozděleny   mezi  
uživatele budovy  a  zřizovatele  budovy,  který  hradí  jeho   
účty za energie: 
budovy  jako  finanční  pay-out  a   je  čistá  úspora 
zřizovatele budovy.

Koncept  50/50  je  široce  rozšířený  a  ovlivňuje  nejméně  
 lokálních  strategií regionálních  strategií  a   

národních strategií. 

Uživatelé  škol  a  jiných  veřejných  budov  změní  návyky
svého  energetického  chování a ovlivní  své  rodiny a také 
přátele aby dělali totéž! 

krok 1      Sestavení energetického týmu

krok 2      Seznámení s energetickou exkurzí

krok 3       Zlepšování vědomostí uživatelů budovy v energetických otázkách

krok 4       Energetická exkurze

krok 5       Dlouhodobé měření teploty a vyhodnocování spotřeby energie

krok 6       Návrhy řešení

krok 7       Informační kampaň

krok 8       Hlášení opatření vyžadující malé investice

krok 9       Komunikace a využití uspořených peněz

úspor  je  navráceno  uživatelům   


