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CZ
®

Kampaň Display®:
drobná investice
přinášející značné úspory

Pro další informace
můžete rovněž kontaktovat pilotní město
ve Vaší zemi. Jejich seznam je uveden
na webové stránce kampaně, v sekci
»Partners«.

Energie je jednou z mála oblastí, kde je
možno dosáhnout značných finančních
úspor.
Evropské město se 100 000 obyvateli může
za energii spotřebovanou ve svých veřejných
budovách vydat až 1,5 miliónu Euro ročně.
Snížením spotřeby energie o pouhé 1%
město ušetří 15 000 Euro. Snížením spotřeby
o 10% bude úspora činit 150 000 Euro!
Následujte příkladu měst, jako je Řím, Frankfurt, Bialsko-Biala, Ayent, Rennes, Leicester,
Bristol, Almada..., srozumitelně a názorně
prezentujte údaje o spotřebě energie
zodpovědným pracovníkům samospráv
i uživatelům budov a současně snižte své výdaje
za energii!

Spotřeba energie/vody a emise CO
již nebudou tajemstvím pro dospělé
ani pro děti.

Kontakt
Energie-Cités, koordinátor Ian Turner
Tel.: + 33 (0)3 81 65 36 80
e-mail: www.energie-cites.eu/ian

www.display-campaign.org

Na kampaň Display® navazuje projekt »Směrem
k třídě A – Veřejné budovy jako úspěšné příklady«
z let 2005-2007, podpořený Evropskou komisí –
Generálním ředitelstvím pro energii a dopravu.
Partneři projektu
Grafický design: www.TUTTIQUANTI.net - Fotografie: [cover: Olivier Perrenoud], Město Lausanne, Město Brasov, Město Saarbrücken.
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Tito žáci v jedné
ze škol v Brašově
(Rumunsko) mají
rovněž svou
úlohu
při snižování
spotřeby energie.

European
Municipal Buildings
Climate Campaign

Project Leader
Energie-Cités,
the Association
of European
local authorities
promoting local
sustainable
energy policy

Council of
European
Municipalities
and Regions
(CEMR)

Architects'
Council of
Europe (ACE)

The European
Alliance of
Companies
for Energy
Efficiency
in Buildings
(EuroACE)

Center for
Energy
Efficiency
(EnEffect)

Tento leták byl publikován v rámci projektu »Směrem k třídě A – Veřejné budovy jako
úspěšné příklady« z let 2005-2007, koordinovaného organizací Energie-Cités a
podpořeného Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro energii a dopravu.
Veškerou odpovědnost za obsah tohoto letáku nesou jeho autoři. Nereprezentuje názor
Evropského společenství. Evropská komise neodpovídá za způsob použití informací
v něm obsažených.

Kampaň Display®
za snížení výdajů
samospráv za energii
a vodu!
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European Municipal Buildings
Climate Campaign

Informace o klimatu
a spotřebě energie...
Cílem evropské kampaně DISPLAY® je povzbudit
místní samosprávy ve zveřejňování údajů
o energetické a environmentální náročnosti
veřejných budov. K tomuto účelu byl ve spolupráci
se samosprávami vytvořen dobrovolný systém
označování založený na štítkovacím systému
používaném u domácích spotřebičů.

každému na dosah...

vedou k akci a ke zlepšení

Speciální výpočtový nástroj a plakát

> Komunikační příručka, pomůcka

S pomocí několika kliknutí a on-line podpory
můžete do výpočtového nástroje zadat údaje
o svých budovách. Během několika vteřin bude
pro Vaši budovu připraven plakát.

pro uskutečnění kampaně DISPLAY®.

> Webová stránka poskytuje veškeré
informace o kampani a účastnických
městech.

> Poradenské centrum zodpoví Vaše
Název Vaší
budovy

dotazy.

Display® Vám umožní:
> snížit Vaše výdaje za energii
> pravidelně informovat občany a uživatele budov
o jejich spotřebě energie a vody

> využívat praktického on-line nástroje
> připravit se na zavedení evropské směrnice
o energetické náročnosti budov (EPBD)
> účastnit se evropské kampaně bojující proti
změně klimatu
Marek Hargaš, iniciátor
kampaně DISPLAY®
v bratislavské Vrakuni,
Henrieta Peškovičová,
koordinátorka národní
kampaně a Miriana
Krajčíková, ředitelka jedné
z účastnících se škol na
tiskové konferenci představují
kampaň DISPLAY® veřejnosti
a médiím.
Starosta Saarbrückenu
(Německo), K.Breuer a jeho
energetický manažer,
J.Lottermoser při debatě
s učitelem a žáky
o energetické
a environmentální náročnosti
jedné ze škol v jejich městě.

Třída
Komunikační
příručka

Klasifikační
systém

Emise CO
ekvivalentu
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Spotřeba

Kroky a
technická
řešení ke
zlepšení směrem
k třídě A
Domovská
stránka
kampaně
Display®

Vaše logo

Otestujte si Display®
a umístěte svůj plakát na
www.display-campaign.org

Výpočtový nástroj

