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Souhrn problematiky
Koncepce je v této metodice pojata jako proces, nikoli jako dokument. To má svůj důvod v praxi, kdy se podobné
koncepce často zpracovávají formálně a účelově, například z důvodu požadavku na existenci koncepce v případě
žádosti o dotaci. Energetická koncepce regionu může být vytvořena více způsoby a v různé míře podrobnosti.
Podstatnou částí je však její implementační část, resp. její udržování, vyhodnocování a aktualizace.
Způsob zpracování a implementace koncepce je navržen jako proces podpořený stručnými dokumenty,
zejména analýzami a plány. Pro lepší přehlednost je formálně níže doporučený postup zpracován formou
„desatera“ a je zaměřen na praktickou aplikovatelnost koncepce a záměrně shrnuje pouze základní úkony,
které je potřeba v nějaké míře realizovat, aby byla koncepce životaschopná a současně nákladově optimální. V
případě, že existuje možnost na vytvoření koncepce získat dotaci, může být podstatným způsobem zpodrobněna
analytická část koncepce a také je možné jít do větší hloubky v návrhové části.
Metodický návod je koncipován jako „desatero“:
1. Analyzujte výchozí stav
2. Vytvořte databázi všech obecních budov
3. Proveďte průzkum potenciálu energetických projektů
4. Vytvořte energetický tým a pozici energetického manažera
5. Stanovte si cíle a plán pro jejich dosažení
6. Monitorujte, kontrolujte, vyhledávejte příležitosti
7. Vyhodnocujte spotřebu a dosažené úspory
8. Motivujte, zapojujte další subjekty, místní kapacity a veřejnost
9. Vyhledávejte, mobilizujte a využívejte ﬁnanční zdroje
10. Aktualizujte, zdokonalujte a zpodrobňujte
Metodika zpracování v rámci tohoto projektu byla vytvořena na základě „přístupu zdola“ a to v těchto krocích:
1. Metodika pilotního projektu zahrnovala základní prvky a postupy budoucí metodiky, které byly průběžně
doplňovány a upravovány tak, aby mohly být ve ﬁnálním zpracování doporučeny dalším regionům.
2. Na základě vyhodnocení postupu uplatněného v MAS Opavsko byl základní model dopracován a upraven.
3. Výstupem je univerzální návod pro zpracování regionální energetické koncepce tak, aby si každá MAS či
DSO mohly upravit pro své místní podmínky.
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