Příloha č. 4

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

14. 9. – 16. 9. 2021

Název, cíl a
důvod cesty:

Účast na valné hromadě FEDARENE a jednání se sekretariátem
FEDARENE.

Harmonogram
cesty:

14. 9. 2021
Odjezdu z Ústí nad Labem
Valná hromada FEDARENE
Jednání se sekretariátem FEDARENE
15. 9: 2021
Jednání k projektovým záměrům regionů (energetická účinnost,
transformace apod.)
Síťování (networking)
Ceremoniál k podpisu spolupráce starostů
16. 9. 2021
Příklady dobré praxe v okolí Mariboru
Příjezd do Ústí nad Labem

Průběh a
výsledky cesty:

FEDARENE je Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a
životní prostředí, která implementuje, koordinuje a podporuje politická
opatření v oblasti energetiky a životního prostředí. Ve FEDARENE jsou
zastoupeny agentury, ministerstva a odbory v těchto dvou oblastech, a to
na regionální i komunální úrovni. Tato nezisková organizace byla
založena v 90. letech minulého století coby iniciativa šesti evropských
regionů a v současné době sdružuje 80 členů z 23 států EU. Původně
založena coby platforma pro výměnu informací mezi svými členy je dnes
FEDARENE zapojena do celé řady aktivit. Spolupracuje s obdobnými
sítěmi (např. Energie-Cités, Eufores, EREF, EREC), informuje své členy o
vývoji evropských politik v oblasti energetiky a zároveň před Evropskou
komisí a ve Výboru regionů prosazuje stanoviska svých členských regionů
a agentur, koordinuje energetické projekty a spoluorganizuje odborné
akce. Ústecký kraj je členem FEDARENE od roku 2011.

14. 9. 2021 se konalo jednání Valné hromady FEDARENE v Mariboru. Na
začátku jednání byl představen program, nové a odstoupivší členské
organizace, jmenování generálního sekretáře FEDARENE a jeho
zástupce. Další blok věnovaný finanční situaci představil pokladník
FEDARENE. Byl představen zůstatek finančních prostředků k 31. 12.
2020, návrh rozpočtu na rok 2022 a změna výše členských příspěvků. Pro
Ústecký kraj se povedlo vyjednat snížení členských příspěvků na rok
2022. V poslední části valné hromady byl představen report aktivit
FEDARENE od 11/2020 do 9/2021 a proběhlo podrobné představení
strategického a business plánu.
Po skončení Valné hromady začala schůzka zástupce Ústeckého kraje se
sekretariátem a vedením FEDARENE. Proběhlo představení priorit
Ústeckého kraje a možnosti budoucí spolupráce s FEDARENE a
členskými regiony.
15. 9. 2021 v dopolední sekci představili členské organizace (vč.
Ústeckého kraje) myšlenky, aktivity a projektové záměry v oblasti
energetické účinnosti a transformace. Zaměření jednání bylo pro Ústecký
kraj velice aktuální a to především v diskuzi na možné čerpání finančních
prostředků z JTF (Fond spravedlivé transformace) a funkci
transformačních center v regionech. V odpolední sekci proběhlo rozdělení
účastníků dle jejich zaměření a následné síťování. V rámci jednání byl
představen program na spolupráci a mentorování. Španělská energetická
agentura z města León projevila zájem mentorovat nově vznikající
transformační centrum Ústeckého kraje. Výstupy budou projednány
s krajským energetikem. V podvečer proběhl podpisový ceremoniál a
představení spolupráce starostů v oblasti energetiky.
16. 9. 2021 proběhlo představení příkladů dobré praxe v okolí Mariboru.
Nejdříve byl navštíven hrad Viltuš (Grad Viltuš), který má být restaurován
v souladu s principy energetické efektivnosti a to za souhlasu památkářů.
Dalším příkladem dobré praxe bylo představení kaskády vodních
elektráren na řece Drávě a především nejstarší vodní elektrárny Fala.
Jednání bylo zakončeno představením místní organické produkce vína.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020 schválilo aktualizaci
Územní energetické koncepce kraje, za kterou zodpovídá odbor
regionálního rozvoje. Díky jednání FEDARENE v Mariboru získal Ústecký
kraj přístup k řadě zajímavých dokumentů a realizovaných projektů, ze
kterých se ÚK může poučit – např. v oblasti energetické efektivnosti a
transformace. V následujících letech očekáváme zvýšenou spolupráci a
výměnu zkušeností s ostatními členskými regiony
Spolucestující:
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Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Jan Kadraba, odd. regionálního rozvoje

Datum:

17: 9. 2021
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