
 

  

Ministerstvo zemědělství 

ve spolupráci s European Climate Foundation a MAS Naděje o.p.s.  

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 

 

Energetické komunity                                 

přenos know-how do ČR 
 

 

Datum: 21. – 23. června 2021 (pondělí až středa) 

Místo: Pivovar Kocour, Rumburská čp. 1920, 407 47 Varnsdorf 

  GPS: 50°55'11.636"N, 14°36'13.061"E 

 

Jedná se o třídenní odborný praktický seminář určený pro manažery a facilitátory z území 

místních akčních skupin ČR. Cílem akce je seznámit účastníky s metodou LICHT tak, 

aby byli schopni zajistit na svém území rozvoj programů na komunitou vlastněnou 

energetiku. V České republice není dostatek kvalifikovaných facilitátorů procesů rozvoje 

programů na komunitou vlastněnou energetiku. Komunitní energetika je součástí 

evropské Zelené dohody a je podporována v rámci aktivit v programovém období 2021 – 

2027. 

 

 

Za organizátory srdečně zvou 

 

 

Ing. Kamila Fridrichová 

ředitelka 

MAS Naděje o.p.s. 

 



 

  

Program semináře 

 

21. června - pondělí 

7:30 – 8:30   Snídaně (pro již ubytované) 

8:30 – 9:00   Registrace účastníků 

9:00 – 9:15   Úvod, představení lektorů 

9:15 – 9:45   Skupinová práce: seznámení se s dalšími účastníky 

9:45 – 10:15 Úvod do komunit pro energetiku z obnovitelných zdrojů vlastněnou 

občany 

10:15 – 10:30  Coffee break 

10:30 – 11:15  Hloubkové vysvětlení metodiky LICHT, otázky 

11:15 – 11:30  Shrnutí, představení odpoledního programu  

11:30 – 14:15  Oběd, případně ubytování, příprava účastníků na odpolední program 

14:15 – 15:30 Cvičení: zmapujte si svou škálu (škála vyspělosti ECCO, mapování 

zúčastněných stran) 

15:30 – 16:00 Závěr, představení programu 2. dne  

18:00 Večeře 

 

22. června - úterý 

8:00 – 8:45   Snídaně  

8:45 – 9:00   Registrace účastníků 

9:00 – 9:15   Přivítání, příprava účastníků na dopolední program 

9:15 – 9:45 Prezentace: Důležitost komunitní dynamiky  

9:45 – 10:15 Prezentace: Spolupráce s obcemi – jak může pomoci vaší komunitě? 

10:15 – 10:30  Coffee break 

10:30 – 11:30  Cvičení/trénink: Techniky zapojování 

11:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 13:45  Příprava účastníků na odpolední program 

13:45 – 14:15 Prezentace: Občany vedená elektrická mobilita 

14:15 – 14:45 Prezentace: Mobilizace financování občany vlastněných projektů 

14:45 – 15:00  Coffee break 



 

  

15:00 – 16:30 Pracovní skupiny: Detailní rozbor, jak je možné pomoci komunitě 

pokročit v jednom nebo několika z těchto výše uvedených témat 

16:30 – 16:45 Závěr, představení programu 3. dne 

17:00 – 18:00 Prohlídka pivovaru 

19:00 Večeře spojená s grilováním, ochutnávka produkce pivovaru 

 

23. června - středa 

8:00 – 9:45   Snídaně  

9:45 – 10:00   Registrace účastníků 

10:00 – 10:15  Přivítání, přehled připravených aktivit 3. dne 

10:15 – 11:00  V návaznosti na vaši komunitu: Co je užitečné, co je realistické? 

11:00 – 11:15  Coffee break 

11:15 – 12:15  Představení klíčových zdrojů 

12:15 – 13:30  Oběd, odhlášení z ubytování 

13:30 – 14:30 Cvičení: Stanovte si časovou osu o tom, jak plánujete pracovat s vaší 

komunitou 

14:30 – 15:30 Prezentace, otázky, komentáře 

15:30 – 16:00  Závěr 

 

Přednášející:  

Myriam Castanie, strategický manažer REScoop.eu  

Stanislas d´Herbemont, projektový manažer REScoop.eu 

Dirk Vansintjan, ředitel REScoop.eu 

 

Seminář povedou zkušení manažeři a lektoři REScoop.eu (www.rescoop.eu), Evropské federace 

družstev pro obnovitelnou energii, která prostřednictvím modelu REScoop a metody LICHT 

napomáhá vzniku komunitních energetických družstev. 1 900 energetických družstev sdružených 

v REScoop působí v západní a střední Evropě. Více o místech působnosti zde: 

https://www.rescoop.eu/network/map/ 

Seminář bude veden v angličtině, bude zajištěn simultánní překlad. 

 

http://www.rescoop.eu/
https://www.rescoop.eu/network/map/


 

  

Program je částečně hrazen z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  

Účastníci semináře si hradí dopravu a stravu.  

 

Registraci je třeba provést na e-mailu b.horakova@nsmascr.cz do 11. 6. 2021.  

Kapacita je omezena na 26 účastníků,  

po obsazení kapacity již nebude možné registraci provést. 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Petr Čáp, e-mail: reditel@nsmascr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)                    

č. 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů                  

a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/. 
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