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Energetické konzultační a informační místo (EKIM) vzniklo ve spolupráci Královéhradeckého kraje, Krajské
hospodářské komory a Centra investic, rozvoje a inovací pro potřeby obcí, malých a středních podnikatelů
v oblasti energetiky.
Veřejnost se může obracet na EKIM s dotazy například z těchto oblastí:
Legislativa a související předpisy
Energetické úspory, obnovitelné zdroje a energetická efektivnost spotřeby paliv a energií
Možnosti dotací z evropských nebo národních zdrojů, zejména Operační program Životní prostředí, (Nová)
Zelená úsporám
Zkušenosti s metodou EPC – Energy performance contracting – energetické služby se zaručenou úsporou
Zkušenosti se zaváděním energetického managementu
Složitější dotazy jsou konzultovány s členy Krajské energetické skupiny Královéhradeckého kraje, která je tvořena
zástupci Královéhradeckého kraje, odborníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské
komory, podnikatelů a nejvýznamnějších distributorů jednotlivých energií v kraji a dalšími odborníky z řad
podnikatelů v průmyslu, zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Konzultační místo organizuje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem tematické semináře v oblasti energetiky
a životního prostředí. Pokud chcete pozvánky na jednotlivé akce zasílat, pošlete kontaktní údaje na níže uvedený
e-mail.
ekim@cirihk.cz
tel.: +420 495 817 813
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Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj
Projekt již od roku 2004 podporuje v Královéhradeckém kraji správné třídění
komunálních odpadů a jejich následné využití. Součástí projektu je informační
kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí obyvatel o problematice třídění
a recyklaci odpadů (vč. zpětného odběru elektrozařízení), a to pomocí
propagace v regionálním i lokálním tisku, na rozhlasových stanicích,
prostřednictvím plakátů, informačních letáků, ve veřejné dopravě
a na webových stránkách www.cistykraj.cz.
Informační kampaň probíhající v Královéhradeckém kraji je realizována ve spolupráci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje se společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. a Centrem investic,
rozvoje a inovací.
Aktivity v oblasti odpadové hospodářství:
Pro obce
zlepšení podmínek pro třídění odpadů ve městech a obcích Královéhradeckého kraje – nabídka nádob pro
sběr tříděných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony a elektroodpad), podpora realizace investic
v odpadovém hospodářství,
soutěž obcí v třídění odpadů o titul „Čistá obec“ (EKO-KOM), ocenění kolektivního systému ASEKOL a ELEKTROWIN,
vzdělávání zástupců obcí (semináře pro zástupce ORP a obcí kraje), pořádání exkurzí do zařízení zpracování
a využití odpadů,
letáky, plakáty, samolepky, reklamní předměty, spotová a rozhlasová kampaň, tiskové zprávy a další.
Pro veřejnost
podpora městských slavností a doprovodný program akcí pro veřejnost,
komunikační aktivity – letáky, plakáty, tiskové zprávy, spotová kampaň a rozhlasová kampaň,
soutěže pro veřejnost a další dle vývoje projektu.
Pro školy
soutěž škol „Třídíme s Nikitou“,
podpora třídění odpadů ve školských zařízeních – projekt košů, papírové boxy,
výukové programy s tématikou odpadového hospodářství do MŠ, ZŠ a SŠ.
www.cistykraj.cz
email: info@cistykraj.cz

