
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
INOVATIVNÍHO 
PROJEKTU E-FIX!



SHRNUTÍ PROJEKTU          
E-FIX je tříletý projekt financovaný s přispěním z programu EU Horizon 2020. Konsorcium projektu 
zahrnuje 14 partnerů s odbornými zkušenostmi v oblasti financování a energetiky ze 6 zemí 
střední a jihovýchodní Evropy (Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Polsko) a Kavkazu (Arménie 
a Gruzie). Na základě našich dlouhodobých zkušeností s projekty v oblasti energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie jsme zjistili, že obě strany, jak potenciální vývojáři energetických 
projektů, tak investoři, čelí překážkám týkajícím se přesného posouzení proveditelnosti energetických 
projektů a dosažení bezpečnosti investic.

Naším cílem je spustit prostřednictvím projektu E-FIX soukromé investice použitím kombinace 
inovativních finančních mechanismů: úvěry pro energetické služby se zárukou (EPC), crowdfundingové 
modely a leasingové modely pro projekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

PŘEDPOKLÁ-
DANÉ  
DOPADY E-FIX
Výsledkem projektu E-FIX 
budou zvýšené soukromé 
investice do udržitelných 
energetických projektů 
v partnerských zemích. 
Chceme spustit investice 
ve výši 8,5 milion EUR 
během pilotních finančních 
kampaní a investice 
téměř 48 milionů EUR 
znásobených mimo projekt 
energetickými úsporami 
19,0 GWh za rok a dalšími 
1,6 GWh ročně vyrobené 
energie z obnovitelných 
zdrojů.
Naším cílem je také 
poskytnout stakeholderům 
projektu znalosti, školení 
a nástroje, které jim 
umožní působit jako 
ambasadoři projektu E-FIX 
– integrátoři, kteří podporují 
a implementují principy 
projektu E-FIX.

48 milionů EUR pro 
nové investice do 

udržitelných zdrojů 
energie

1,6 GWh ročně 
zvýšené výroby 

energie 
z obnovitelných 

zdrojů

19,0 GWh ročně 
uspořené 

primární energie

120 vyškolených 
stakeholderů 

působících jako 
ambasadoři projektu 

E-FIX

POTŘEBUJEME INOVATIVNÍ FINANČNÍ MECHANISMY  
PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ NOVÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ  
A REALIZACI VÍCE UDRŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH  
PROJEKTŮ!

www.energyfinancing.eu www.energyfinancing.eu

Staňte se součástí naší iniciativy:

• Zúčastněte se organizovaných místních školení! 
Školení představí různé přístupy k financování a poskytnou 
požadovanou sadu dovedností pro realizaci energetických 
projektů. Zvláštní důraz bude kladen na inovativní 
mechanismy financování (energetické služby se zárukou, 
crowdfunding nebo leasing), které mají v daném regionu 
největší potenciál.

• Prohlédněte si náš E-FIX Toolbox! 
Toolbox bude vhodný pro stakeholdery, kteří identifikovali 
investiční potřeby ve svých regionech, pomůže vyhodnotit 
finanční proveditelnost energetických projektů, posoudit 
technické a finanční překážky v jejich lokálním kontextu a 
porovná investice do energetických projektů s inovativními 
finančními příležitostmi.

• Zapojte se do našich pilotních kampaní! 
Ve spolupráci s našimi finančními partnery můžete diskutovat a 
dohodnout se na realizaci pilotních finančních kampaní.

• Získejte podporu od našeho zkušeného konsorcia! 
Naše konsorcium se skládá z technických a finančních expertů na 
inovativní finanční mechanismy ze 6 zemí. Jsme připraveni provést Vás 
Vaším projektem.

NÁŠ PŘÍSTUP
Našeho cíle chceme dosáhnout:
• Analýzou, systematizací a rozvojem inovativních finančních 

mechanismů založených na identifikaci finančních mezer 
v partnerských zemích;

• Iniciací předávání znalostí mezi partnery a klíčovými 
místními stakeholdery prostřednictvím organizace 
speciálních lekcí a školení týkajících se vývoje a replikace 
inovativních finančních mechanismů;

• Rozvíjením strategických Národních akčních plánů  
a Nadnárodního plánu pro udržitelné zavádění finančních 
mechanismů v 6 zemích a na evropské úrovni;

• Založením kompetenčních center pro financování 
energetiky v šesti partnerských zemích, které fungují 
jako hlavní kontaktní místo pro odborníky, developery 
energetických projektů a potenciální investory hledající 
vhodné finanční mechanismy pro energetiku. 

• Realizací pilotních finančních kampaní, které demonstrují 
metodiku E-FIX v reálném prostředí.

Staňte se ambasadorem E-FIX!
Seznamte se s partnery:
• ConPlusUltra GmbH (Austria) www.conplusultra.com
• Caucasus University (Georgia) www.cu.edu.ge 
• Vienna University of Economics and Business (Austria) www.wu.ac.at 
• CONDA AG (Austria) www.conda.at 
• Mazovian Energy Agency (Poland) www.mae.com.pl 
• South Bohemian Agency for Support to Innovation (Czech Republic) www.jaip.eu 
• Ekoport (Czech Republic) www.ekoport.cz 
• Zagreb Innovation Centre (Croatia) https://www.zicer.hr/
• Regional Energy Agency of Northwestern Croatia (Croatia) www.regea.org 
• Caucasus Consulting Group Armenia (Armenia) www.caucasusconsulting.org
• ACBA Leasing Credit Organization (Armenia) www.acba.am 
• Energy Investment Consultants (Georgia) www.eic.ge 
• Georgian Leasing Company (Georgia) www.leasing.ge 
• Ipopema Financial Advisory (Poland) www.ipopema.pl
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