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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ENERGETICKÝCH SLUŽEB
K PODPOŘE INVESTIC DO ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Projekt QualitEE je zaměřen na podporu investic do zvýšení energetické účinnosti využitím
energetických služeb, a to zejména v budovách. Dalším cílem projektu je zvýšení důvěry v evropské
poskytovatele těchto služeb. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality
těchto energetických služeb a zaváděním systémů zajištění kvality služeb na národní úrovni.

84%

Nedůvěra omezuje investice
67% respondentů z řad poskytovatelů a poradců
v oblasti energetických služeb se v ČR setkává
nedůvěrou v poskytovatele energetických služeb
v polovině případů a dalších 17% respondentů
ve většině případů

75%

Zajištění kvality klíč k růstu důvěry
75% respondentů v ČR očekává, že dobře
nastavený systém zajištění kvality by
zvýšil důvěru klientů v projekty energetic
kých služeb v oblasti energetické efek
tivnosti

Zdroj: QualitEE 2017 market research www.qualitee.eu/market-research

Kritéria hodnocení kvality energetických služeb
Energetické služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou zásadní pro přilákání investic třetích stran směřujících
do energetické účinnosti. Zároveň jsou i zásadním nástrojem pro dosažení cílů energetické účinnosti, které stanovila EU.
Dosavadní nízká míra investic byla spojována s nedostatečnými prvky standardizace a absencí hodnotících nástrojů – což v praxi
znamená, že investoři obtížně rozlišují „dobré“ a „špatné“ služby. Výsledná nedůvěra spolu s vysokými náklady na posouzení
výhodnosti každé případné investice mají negativní dopad na dostupnost financování.
Projekt QualitEE navazuje na projekt Transparense, který roku 2014 vytvořil Evropský etický kodex pro energetické služby se
zaručeným výsledkem. Záběr projektu QualitEE je však širší, zejména co se týče šíře spektra aktérů zapojených do tvorby kritérií
kvality, procedur jejího ověřování a do vzniku nástrojů pro hodnocení hlavních druhů energetických služeb.

Energetické služby
se záručeným výsledkem (EPC)

Energetický kontrakting

Služby provozování

Integrovaný energetický
kontrakting

Systémy zajištění kvality pro energetické služby
To drive quality improvement and standardisation the quality criteria need to be institutionalised, and hence the QualitEE project
aims to kick start national quality assurance schemes for energy efficiency services in at least eight European countries.
Za účelem zvyšování kvality a standardizace je třeba institucionalizovat kritéria kvality. Projekt QualitEE proto plánuje iniciovat
zavedení systému pro zajištění kvality energetických služeb v zemích účastnících se projektu včetně České republiky.
Účastníků trhu budou představeny možné varianty systémů zajištění kvality a následně s nimi bude skrze konzultační proces
a testování v pilotních projektech vypracována nejvhodnější podoba systému zajištění kvality.

Testování kritérií kvality ve 24 pilotních projektech v 15 zemích EU přinese…
41 milionů Euro
investovaných do služeb
energetické účinnosti

41

milionů
Euro

25 GWh
primárních úspor
energie za rok

25

GWh
za rok

20 GWh
energie z obnovitelných
zdrojů za rok

20

GWh
za rok
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Zapojte se
Projekt QualitEE zapojí široké spektrum účastníků trhu do vývoje kritérií pro hodnocení kvality a do tvorby programů zajištění
kvality energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Poskytovatelé
energetických služeb
a poradci

Klienti z veřejné
i soukromé sféry

Finanční instituce
a investoři

Orgány certifikace
a standardizace

Vládní úřady
a národní asociace

•

Národní diskusní platformy – zapojte se do vývoje kritérií kvality a systémů zajištění kvality skrze poskytování zpětné vazby
na specializovaných workshopech.

•

Bezplatná školení – využijte nejnovější informace a zkušenosti z oblasti energetických služeb; sdílení zkušeností
z nejúspěšnějších projektů, hodnocení kvality a financování.

•

Pilotní projekty – pracujete na projektu z oblasti energetických služeb? Získejte mezinárodní uznání pro Vaši práci a využijte
názory předních odborníků na trh energetických služeb. Stačí do svých projektů zařadit kritéria vedoucí k zajišťování kvality.

Konsorcium projektu
Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací pokrývajících celkem 18 evropských zemí, dále z expertního
poradního výboru zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů, kterými jsou např.
finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi.

Podpůrný tým projektu v České republice:

Projekt navazuje na:

SEVEn je partnerem QualitEE v ČR
Kontakt: Jana Szomolányiová
Email: qualitee@svn.cz

Projekt QualitEE byl finančně podpořen v rámci programu Evropské Unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, na základě grantové dohody č. 754017.
Obsah tohoto dokumentu zavazuje pouze jeho autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie.
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.

