
Projektová fiše
Kód projektu: 14-05-KU-ORR-0396

Název projektu: Nadnárodní ekosystém pro zvýšení energetické účinnosti a úspor ve
spotřebě energií

Zkratka projektu: 4BEES

Cíl projektu:

Jedná se o projekt v rámci výzvy \"Nová řešení pro zvýšení energetické
účinnosti s využitím ICT technologií\" programu Horizont 2020. Do
projektu budou zapojeni partneři z ČR, Itálie, Rakouska, Španělska,
Francie a Velké Británie pod vedením CSI-Piemonte (Piemontská
agentura pro informační systémy a technologie). Projekt je zaměřen na
zvýšení motivace lidí k dosahování úspor energií v budovách a ke
zlepšení energetické účinnosti s podporou inovativních ICT řešení.
Důraz je kladen na uživatele budov ve veřejném vlastnictví. V rámci
klíčových aktivit projektu budou sbírána, analyzována a vyhodnocována
data o spotřebě energií v modelových budovách. Tato data budou dále
zpracována prostřednictvím inovativních IT aplikací a zpřístupněna
uživatelům budov, s cílem motivovat je k energeticky uvědomělejšímu
chování. Projekt bude realizován v souladu s konceptem \\\\\\\"Living
Lab\\\\\\\" a modelem otevřených inovací.

Předpokládaný termín
začátku: 01.01.2015

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 31.12.2017

Rozpočet projektu celkem:
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v
měsících: 60

V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Zmapování
dosavadních aktivit a
projektů

Aktivita bude zaměřena na zpracování přehledu o dřívějších
a probíhajících projektech, iniciativách apod. v oblasti
zlepšování energetické účinnosti. Bude proveden
socioekonomický průzkum chování uživatelů budov ve
vztahu k dosahování úspor energií.

31.12.2015

Sběr, vyhodnocování a
předávání dat o
spotřebě energií

Aktivita bude zaměřena na shromažďování a vyhodnocování
dat o spotřebě energií ve vybraných veřejných budovách. 31.12.2017

Zpřístupnění získaných
dat uživatelům budov

Data o spotřebách energií budou průběžně zpřístupňována
uživatelům budov s využitím inovativních ICT technologií a
aplikací s cílem motivovat je k uvědomějelšímu využívání
energií.

31.12.2017

jakoubkova
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Implementace
konceptu Living Lab

Ve spolupráci s partnery bude implementován koncept
Living Lab v souladu s modelem otevřených inovací.
Předpokládá se zapojení 4 hlavních cílových skupin (veřejný
sektor, podnikatelé, VŠ, občané), s důrazem na uživatele
veřejných budov.

31.12.2017

Řízení a administrace
projektu

Tato aktivita je podpůrnou aktivitou pro odborně zaměřené
klíčové aktivity projektu. Cílem je zejména zajistit
organizační a technické zázemí pro efektivní věcnou
realizaci klíčových aktivit. Jedná se o celkové řízení a
koordinaci projektu.

31.12.2017

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner
CSI-Piemonte Hlavní partner
Research Studios Austria iSPACE Partner
Provincie Torino Partner
Barcelona Partner
Institut pro udržitelnost Partner
Sdružení HESPUL Partner

Tým projektu
Osoba Role

Lenka Matoušková Projektový manager
Iveta Fryšová Koordinátor
Richard Šedivý Finanční manager
Petr Tlustoš Pravník
Pavel Fiala Ostatní
Dušan Vichr Ostatní
Klára Jiráková Ostatní
Petr Pavlinec Ostatní

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka
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