
VÝZVA
Přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům 
energie vyžaduje motivaci spotřebitelů ke změně 
spotřebních návyků, vyvážení poptávky s nestálou 
dodávkou energie a přijetí nových technologií, jako 
například inteligentní měřiče. 
 
Při společných projektech obnovitelné energie se 
osvědčilo zapojení spotřebitelů i do financování těchto 
projektů, čímž se stali výrobci a zároveň i spotřebiteli 
(“prosumers”), což vyvolalo pozitivní změny při 
spotřebě energie. 

Tento přístup však stále není v Evropě plně využíván. 
Zatímco typickým „spotřebitelem i výrobcem“ je muž 
středního věku s vyššími příjmy, účast žen a jiných 
sociálních skupin je v daných projektech zatím spíše 
náhodná. 
 

Širší cíl SCORE je poskytnout skutečnou motivaci 
ke zvýšení energetické účinnosti a vyvolání procesu 
učení se mezi občany; což dále přispívá k: 
 
•   Urychlení procesu energetické transformace
    snížením emisí skleníkových plynů; 

•   Širšímu využití inteligentních měřidel a podpoře    
    lepšího propojení spotřeby s volatilitou výroby        
    obnovitelné energie; 
 
•   Podpoře procesu energetické transformace,     
    zejména rozšířením lokálních sítí, jakož i instalací
    nových výrobních zařízení.

•   Pomáhá spotřebitelům stát se spolumajiteli
    obnovitelné energie ve třech pilotních regionech 
    a městech po celé Evropě, které se těmito pilotními 
    projekty nechají inspirovat. 

•   Aktivuje místní městské úřady a spotřebitele, které 
    se snaží poukázat na to, že tento model je vhodný 
    pro různé sociální skupiny.  
 
•   Předává politická doporučení na úrovni EU i na  
    úrovni členských států s cílem podpořit rozvoj 
    komunitních elektráren a odstranit překážky pro to, 
    aby se spotřebitelé stali aktivními účastníky trhu. 
 
SCORE uplatňuje plány vlastnictví spotřebitelských 
akcií - Consumer Stock Ownership Plans (CSOP), 
které využívají zavedené osvědčené postupy aktualizo-
vané metodami inkluzivního financování. 
 
SCORE se zaměřuje na ohrožené skupiny postižené 
palivovou chudobou a rozvíjí efektivní a inovativní aktivity  
přizpůsobené jejich potřebám.

SCORE

1. Inovativní financování do obnovitelné energie 
    pro tři pilotní regiony. 
   
2. Monitorování a hodnocení pilotních projektů se
    zaměřením na zapojení zranitelných skupin.
 
3. Analýza a porovnání stávajících modelů spol 
    uvlastnictví spotřebitelů, jakož i zkušeností z        
    pilotních projektů s cílem vypracovat manuály a
    šablony osvědčených postupů pro financování      
    komunálních obnovitelných zdrojů. 
 
4. Rozsáhlý program vzdělávání pro více než 1000 
    místních organizací  a zúčastněných stran. 
 
5. Spuštění webové stránky včetně otevřeného, 
    interaktivního on-line kalkulátoru investice      
    obnovitelné energie, který umožní simulovat         
    investice pro investory.

ŠIRŠÍ CÍLEAKTIVITY

Plán vlastnického práva spotřebitelů (CSOP): struktura financování a fázování
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REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST

VÝHODY ÚČASTI

SCORE zastupuje pět klíčových partnerských zemí EU 
(DE, IT, BG, PL, CZ) s různými politickými prioritami. 
 
Na realizaci pilotního projektu se podílí tři země: 
 

•   Itálie, Susa Valley (dálkové vytápění biomasou), 
•   Německo, Essen (fotovoltaika) 
•   Česká republika, Praha (fotovoltaika). 
 
V těchto pilotních městech budou projekty využívající 
obnovitelnou energii koncipovány tak, aby zahrnovaly 
místní spotřebitele / občany společně s aktivní účastí 
místní správy. 

SCORE podporuje místní a regionální orgány i stáva-
jící místní energetické projekty, které svým občanům 
umožňují stát se výrobci a zároveň i spotřebiteli (“prosu-
mers”) obnovitelné energie s pomocí jedinečného modelu 
financování projektů obnovitelné energie, tzv. Plány vlast-
nictví spotřebitelských akcií – CSOP (viz obrázek). 

Přínos:

•  právní a technické poradenství pro individuální model      
   založený na osvědčených postupech; 

•  podpora při zapojování místních cílových skupin; 

•  vzájemná výměna zkušeností s ostatními pilotními 
   městy v projektech komunálních obnovitelných zdrojů; 

•  propagace na evropské úrovni díky realizaci inovativních
   projektů využívajících obnovitelnou energii jako přední
   účastník obnovitelné energie v Evropě.
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SCORE KONSORCIUM

PORADNÍ SBOR

Centrum pro studium demokracie | Hlavní  Město Praha | 
Miasto Essen | Klimatická aliance | co2online | Consorzio 
Forestale, Regione Polveriera | Cooperativa La Foresta | 
Cooperativa Sociale Amico | Deutscher Caritas Verband 
(ve spolupráci s Energiereferat Frankfurt / Main) | Europa 
Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | Federacja Konsu-
mentów | Politecnico di Torino | Porsenna.

Thomas Engelke, VZBV | Patricia Hetter-Kelso, Kelso 
Institute | Jean-François Renault, Projektträger Jülich | 
Lutz Ribbe, EESC | Pia Saraceno, REF-4E think tank | 
Dirk Vansintjan, REScoop | Günther Verheugen, bývalý 
místopředseda Evropské komise.
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Projekt SCORE obdržel finanční prostředky na 
koordinační a podpůrné akce z programu Evropské 
unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci 
grantové dohody č. 784960
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