
HORIZONT 2020 - SMART CITIES CALL

Projektový partneři:  Milton Keynes (UK), Delft (NL); Energy Cities 

Rozpočet pro město Litoměřice: 6-8 mil. EUR, tj. 150-200 mil. Kč, dotace ve výši 70 %. 

Termín podání žádosti: 7.5.2014

Projektový list 

Aktivity Výstupy Rozpočet (mil. Kč)

Rekonstrukce budov a zařízení majetku města - cíleno na bytový sektor

Budovy se spotřebou energie o 70%-80% nižší oproti současnému stavu. Instalace vhodných OZE (fotovoltaika + fototermika 

na budovách). Budovy schopné dodávat energii ke svému provozu a přebytečnou energii např. k nabíjení elektromobilů. 

Možno pro budovy DPS, vybrané objekty k bydlení (ul. Karla IV.). Zároveň i rekonstrukce části veřejného osvětlení. 

100,0

Napojení rekonstruovaných budov, či jiných zařízení (veřejné osvětlení) na systém sledování, 

vyhodnocování a řízení spotřeby energie 
Dálkové odečty pro vybrané objekty a zařízení umožňující optimalizaci spotřeby energie a její účinnější řízení. 3,0

Aktivity Výstupy Rozpočet (mil. Kč)

Lokální "inteligentní síť" pro elektřinu

Využití stávajících instalací FVE a dalších instalací v rámci projektu SMART CITIES k pilotní inteligentní síti včetně akumulace, 

kde by probíhalo mezi objekty inteligentní řízení a distribuce elektřiny, tj. max. elektřiny do objektů a pro nabíjení např. 

elektromobilů (část flotily MěÚ), zbytek do akumulace. 

10,0

Možnosti napojení hydroelektrárny (5,2 MW) a napojení na lokální distribuční síť města 

Litoměřice
Analýzy, studie proveditelnosti, návrh (předpříprava) technických opatření.  6,0

Aktivity Výstupy Rozpočet (mil. Kč)

Elektromobily v rámci vozového parku městského úřadu, či příspěvkových organizací.
Nákup elektromobilů pro MÚ (5 ks)  a pro příspěvkové organizace (5 ks). Kusy v závislosti na dimenzaci fotovoltaických 

elektráren. 
7,0

Autobus na elektrický pohon - dobíjení bude probíhat prostřednictvím vlastních fotovoltaických 

elektráren umístěných na budovách v kasárnách a přímo v zastávkách. 
Nákup autobusu, vybudování fotovoltaických elektráren, dobíjecích stanic. 30,0

Aktivity Výstupy Rozpočet (mil. Kč)

Projektová příprava Příprava žádosti, stavební projekty, analýzy, studie 3,0
Vedení a řízení projektu 1 - 1,5 úvazek v rámci MÚ po dobu 5 let 10,8
Sploupráce s MVVV Opatření na výměníkových stanicích, na rozvodech, atd. 15,0

Výzkumy a analýzy dopravního chování

Výzkum dopravního chování - analýza pro zaměření dalších opatření na snížení motorizované dopravy a zvýšení podílu MHD a 

nemotorové dopravy; Analýza nákladů na různé mody dopravy
0,8

Osvětové akce Výstava elektromobilů, analýza jejich provozu; poskatování vzorových nízkonákladových bytů k užívání 0,5

Webový portál 

Soustředění informací a dat o projektu, možnosti online náhledu na spotřeby v rekonstruovaných objektech, přehledy, 

statistiky 0,5

Bike point 
Informační stánek pro letní sezónu na náměstí, možnosti půjčování elektrokol, elktroskůtrú, fair trade občerstvení, atd. 

1,5
CELKEM 188,1

Klíčová oblast I - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Klíčová oblast II -Využití informačních a komnunikačních technologií (ICT)

Klíčová oblast III -Udržitelná mobilita

Další dílčí aktivity


