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HLAVNÍ CÍLE 

vytvořit funkční síť školicích a konzultačních 
středisek (Building Knowledge hubs, BKH), které 
poskytují praktická školení a komplexní 
poradenské služby o provedení budov s téměř 
nulovou spotřebou energie (NZEB) projekty pro 
stavební specialisty 

Přizpůsobení stávajících a vývoj nových 
vzdělávacích programů 

Vytvoření 4 školících a konzultačních středisek 
(BKHs) 
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HLAVNÍ CÍLE 

Provedení vzdělávacích kurzů s využitím zařízení v 

BKHs v souladu s ročním tréninkovým plánem:  

(a) 120 vzdělávacích kurzů zaměřených na 

zvýšení kvalifikace 2400 stavebních odborníků;  

(b) 24 vzdělávacích kurzů pro projektanty, 

konzultanty a správce budov zaměřených na 

zvýšení kvalifikace 480 účastníků;  

(c) 36 vzdělávacích kurzů pro účastníky mímo 

odbornou sféru zaměřených na zvýšení 

kvalifikace 720 účastníků. 
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HLAVNÍ CÍLE 

Zřízení síťové platformy, poskytující zázemí pro 

sdílení znalostí a výměny zkušeností mezi 

jednotlivými BKHs a implementaci  nástrojů pro 

dálkové vzdělávání 
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HLAVNÍ CÍLE 

Zaujmout a proškolit: 
600 stavebních odborníků, 
120 projektantů/architektů 
a 180 úředníků/širší veřejnosti/… 

Zapojit alespoň 1 další školící a výcvikové 
centrum v ČR a vytvořit kolem centra síť alespoň 
15 expertů 

Zvýšit povědomí o problematice energeticky 
efektivních budov u koncových uživatelů a 
orgánů veřejné a státní správy 

Zvýšit zájem široké veřejnosti o problematiku 
pomocí médií, webu, publikací a sociálních sítí  
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CO MÁ NABÍDNOUT BKH 

BKHs nabídne školení pro vysoce kvalifikované stavební 

odborníky a informace pro nestavební odborníky s 

rozhodovací pravomocí, v kombinaci s administrativními a 

poradenskými službami, což bude mít za následek zvýšení 

kapacity pro realizaci NZEB projektů v zúčastněných 

zemích. 
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V RÁMCI PROJEKTU BUDE PROVÁDĚNO 

Přísné sledování a hodnocení pro neustálé zlepšování 

nabízených služeb  

Vedení cíleného šíření informace a komunikační kampaň 

na zvýšení poptávky po projektech NZEB  

podpora kontinuálních školicích programů pro architekty, 

inženýry, správce budov a jiné stavební odborníky, s 

důrazem na integrovaný přístup k návrhu a realizaci 

kvalitních projektů NZEB 
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DALŠÍ CÍLE 

zřízení síťové struktury podporované vylepšenými 

internetovými komunikačními nástroji 

zvýšení mobility pracovní síly, na základě Evropského 

rámce kvalifikačního rámce 
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PARTNEŘI PROJEKTU 

3 - Bulharsko 

2 - Irsko 

1 - Nemecko 

3 - Rumunsko 

1 - ČR  

1 - Turecko  

1 - Ukraina 
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Participant č. Název organizace Země 

1 (Coordinator) EnEffect Group (EnEffect) Bulgaria 

2 Limerick Institute of Technology (LIT) Ireland 

3 Passive House Academy (PHA) Ireland 

4 Passive House Institute (PHI) Germany 

5 National Institute for Research& Development 

in Construction, Urban Planning and 

Sustainable Spatial Development (INCERC) 

Romania 

6 Business Development Group (BDG)  Romania  

7 Pre-University Education Foundation – Future Romania 

8 Bulgarian Construction Chamber (BCC)  Bulgaria 

9 B Sys Ltd. (BSYS) Bulgaria 

10 SEVEn, The Energy Efficiency Center Czech Republic 

11 Ege University, Deparment of Civil Engineering Turkey 

12 Municipal Development Institute (MDI) Ukraine 

PARTNEŘI PROJEKTU 
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umožní provádění politiky EU v oblasti energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budováchv 

souladu se směrnicí 2010/31 / EU o energetické účinnosti 

budov (EPBD), směrnicí 2012/27 / EU Evropského 

parlamentu o energetické účinnosti (EED) a směrnicí 

2009/28 / ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů (RESD).  
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ZÁVĚRY 
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Jedinečná příležitost pro český trh. 

Konkurenční výhoda. 

Možnost rozšířit zájem o vzdělávání. 

Zvýšit kvalitu vzdělávání. 



 
Nataliya Anisimova 

natalie.anisimova@svn.cz 

Děkuji za Vaši pozornost. 
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