
RURENER
(Network of small RURal communities for ENERgetic-neutrality)

Burza inspirací a zázemí lobbyingu
Od prosince 2008 - síť malých venkovských komunit 
směřujících k energetické neutralitě
(úsporami energie, jejím efektivním využíváním, 
decentralizací OZE => pokles emisí CO2)

Vyvinula, formulovala a nabízí nástroje a postupy 
pro venkovské komunity, potýkající se s malými 
finančními a technickými zdroji, slabým vlivem a 
nedostatečnou viditelností na úrovni EU



RURENER v zemích EU

Síť malých 
venkovských 
samospráv 
pro energetickou 
nezávislost

o10 zemí
o100 členů

www.rurener.eu





Povaha a cíle

Apolitické seskupení
Veřejný závazek 
Postup zespodu – od lokálních, přes regionální a národní až po 
evropské aktivity
Lobbying

Předvedení zájmu o malé venkovské komunity podporou energetické 
nezávislosti a průkopnického místního rozvoje
Jednotná energetická politika zajištěním metodologické a technické 
podpory, sdílení zkušeností a sdružování zdrojů a nástrojů
Spolupráce a sdílení zkušeností mezi komunitami
Stimulování energetické účinnosti na venkově skrze veřejné 
i soukromé investice do OZE, racionální využívání energie 
a místních zdrojů



Co nabízí

Technická asistence
poradenství, znalecké posudky, financování výzkumu, online nástroje 
a metodiky

Předávaní zkušeností
semináře, evropská setkání, spolupráce na projektech na bázi 
twinning i na evropské úrovni (IEE, Leonardo, Europe for Citizens)
hlas malých venkovských samospráv na poli evropského 
energetického rozvoje
spolupráce s Paktem starostů a tvorba Akčních plánů udržitelné 
energetiky (SEAP)
setkávání s poslanci Evropského parlamentu, s Evropskou komisí



Přínosy členství
v Národním Klubu RURENER (při SPOV ČR)
v rámci projektu Komunity pro zelenou energii

• informace o nových aktivitách mezinárodního RURENER klubu a 
Paktu starostů a primátorů ve prospěch malých sídel a regionů 
(možnost ovlivňovat zpětně jejich aktivity)

• zdarma metodika zpracování společného Akčního plánu udržitelné 
energetiky pro více malých sídel (joint SEAP)

• adresné pozvánky na akce a zasílání projektového Newsletteru
• aktuální informace o inspirativních aktivitách partnerského 

dolnorakouského regionu Waldviertler Kernland
• volná registrace do EU ligy OZE (možnost zviditelnit obec na národní 

i evropské úrovni a porovnávat vlastní snažení na poli EE a OZE 
se sídly v 10 evropských zemích

• efektivní výměna zkušeností (příklady dobré praxe)
www.100-res-communities.eu/czech_cze, www.res-league.eu/czech_cze



Co a jak dále?

Náměty na činnost a aktuální témata pro národní 
klub jsou vítány

Uvažovaný termín prvního pracovního setkání 
národního klubu je v září 2013 (např. 17. září 2013 
v zahajovací den výstavy FOR THERM v Praze –
Letňanech)



Kontakty

Paulína Pidaná
paulina.pidana@afconsult.com
T: +420 277 00 55 09

Karel Merhaut
lea@ecn.cz
T: +420 723 573 738


