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Základní informace o projektu

Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting – EPC) mohou
v zemích Evropské Unie zajistit zásadní úspory energie, a to na bázi principu
splácení investic do opatření na zvýšení energetické účinnosti z dosažených
úspor nákladů na energii. Současné evropské trhy v oblasti energetické
účinnosti se často vyznačují nedostatečnou transparentností. Proto si projekt
Transparense klade za cíl podporu rozvoje důvěryhodného trhu
s energetickými službami se zárukou. Očekává se, že transparentnost a kvalitu
poskytovaných energetických služeb se zárukou zvýší zejména etické kodexy
pro aplikaci metody EPC vytvořené v rámci projektu.
Projekt se zaměřuje na hlavní charakteristiky projektů při uplatnění metody EPC, jak jsou
v jednotlivých zemích využívány. Jedním z hlavních výstupů projektu bude etický kodex pro
realizaci EPC projektů a dvacet národních modifikací kodexu v jednotlivých zemích
zapojených do projektu. Etický kodex bude definovat hlavní principy chování při přípravě a
realizaci projektů EPC, jejichž dodržování podpoří výrazně kvalitu projektů EPC. V rámci
projektu bude snaha o co největší rozšíření počtu firem energetických služeb (ESCO), které
budou mít vůli se k dodržování těchto principů zavázat, což by mělo vést ke zvýšení důvěry
potenciálních klientů k využívání těchto služeb. Etické kodexy budou testované přímo na
konkrétních pilotních projektech ve všech zapojených zemích, které zároveň napomohou
šířit zásady dobré praxe jak na straně ESCO tak na straně klientů.
Postupné zvyšování poptávky po EPC bude ještě více podpořeno novou Směrnicí EU o
energetické účinnosti v podobě požadavků na využívání energetických služeb veřejnými
institucemi. V závislosti na tom se bude zvyšovat také počet nových firem ESCO. Projekt
Transparense nabídne těmto firmám kvalitní školící programy a materiály. Projekt tak
napomůže přenosu zkušeností z vyspělejších trhů s EPC, mezi něž patří i Česká republika, na
trhy méně vyspělé.
Projekt Transparense je financován v rámci programu Evropské unie „Intelligent Energy
Europe“ a jeho hlavním cílem je zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropských trhů
s EPC. Projekt sdružuje dvacet partnerů pocházejících jak z rozvinutých, tak začínajících trhů s
EPC, a má tedy velký potenciál přispět k rozvoji a rozšíření evropského trhu s EPC a dosažení
podstatného zvýšení energetické efektivity. Struktura projektu a prostředků k dosažení jeho
cíle je zobrazena na následujícím schématu.

1

Evropský trh s EPC

Zvýšení povědomí o
nabídce EPC a její
institucionalizace

Etické kodexy pro EPC

Pilotní projekty EPC

Komunikace a šíření informací

Administrace a koordinace
konsorcia

Základní informace o projektu

Základem aktivit v rámci projektu Transparense je vývoj evropského i národních etických
kodexů pro projekty energetických služeb se zárukou řešených metodou EPC, které budou
moct využívat jak poskytovatelé energetických služeb, tak jejich klienti. Tyto soubory
pravidel budou přizpůsobeny specifickým podmínkám každé participující země, napomohou
transparentnosti trhů s EPC a zajistí vysokou kvalitu poskytovaných energetických služeb.
Tyto kodexy chování budou v rámci projektu také testovány a hodnoceny při realizaci
pilotních projektů v participujících zemích. Mezi partnery bude navázána blízká spolupráce,
která by měla zajistit vysokou kvalitu projektů EPC ve všech zúčastněných zemích. Tomu
napomůže zejména předávání doposud získaných zkušeností s vyspělejšími trhy do zemí se
začínajícími trhy s EPC .
V rámci projektu budou dále budovány veřejně přístupné databáze poskytující přehled o
trzích s energetickými službami formou EPC v rámci celé EU, a to konkrétně informace o
firmách ESCO, jejich asociacích, modelech EPC a existujících iniciativách na podporu EPC.
Projekt také podpoří zakládání asociací poskytovatelů energetických služeb v zemích, kde
takové organizace dosud chybí. Budou prováděny vzdělávací programy o EPC, které budou
mimo jiné zprostředkovávat pravidla vytvořených etických kodexů a tak napomohou jejich
dodržování při implementaci projektů EPC zúčastněnými stranami. Do cílové skupiny patří
poskytovatelé energetických služeb, asociace těchto poskytovatelů, tvůrci příslušných
politických strategií a potenciální klienti.
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Základní informace o projektu

Projekt Transparense začal v dubnu 2013 a bude dokončen v září 2015.
Sdružuje 20 evropských partnerů: Českou Republiku, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Itálii, Litvu,
Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velkou Británii. Rozpočet projektu činí 2,1
milionu EUR a financuje jej program Intelligent Energy Europe za finanční spoluúčasti
partnerů projektu.

Další informace o projektu lze získat na adrese: www.tranparense.eu
případně na kontaktu: jana.szomolanyiova@svn.cz nebo vladimir.sochor@svn.cz

Co je EPC?
Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting – EPC) je “smluvní
ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti,
ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo,
dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře
zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické
náročnosti, například finančním úsporám”.
Evropská Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (překlad z angl. verze)
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