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Proč vznikl ENERKOM Růže?

 Návaznost na aktivitu Národní sítě MAS ČR

 Využití dosavadní komunitní práce

 Aktivita stávajících členů MAS Sdružení růže

 Potenciál venkovského prostoru

 Geopolitická situace



ENERKOM Růže

 Založen 13.5.2022

 Cíl:

 poskytovat energetické služby svým členům a podpořit vyšší míru účasti svých 

členů na energetickém trhu

 vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím trendům při 

využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti 

možnost podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných 

zdrojů energie



Principy fungování

 působení jako platforma pro realizaci společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu směrnice RED II a příslušných právních 
předpisů v oblasti energetiky a to v regionu MAS Sdružení Růže , především na území  ORP Trhové Sviny a s nimi sousedících  
ORP.

 naplňování společného zájmu všech svých členů, kterým je zajištění financování a realizace výroben elektřiny z 
obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobny“). Seznam výroben, ze kterých budou členové spolku odebírat elektřinu, včetně 
specifikace, umístění a hodnoty instalovaného výkonu bude veden ENERKOMem.

 správu kapitálové účasti svých členů v souvislosti s realizací výroben z obnovitelných zdrojů energie a její využití a 
v souvislosti s dalšími aktivitami spolku;

 umožnění zapojení těch členů, kteří již v době vzniku jejich členství sami realizují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů;

 osvětu v oblasti decentralizace energetiky, tak aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci 
energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k posílení trvalé 
udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů při využívání energie;

 navrhování a spolupůsobení při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k právní úpravě společenství pro 
obnovitelné zdroje, lokálních distribučních soustav a dalších oblastí komunitní energetiky.



Další ENERKOMy v jižních Čechách

 Zapojené MAS

 MAS Sdružení Růže

 MAS Pomalší

 MAS Třeboňsko

 MAS Česká Kanada

 MAS Šumavsko

 MAS Krajina srdce

 MAS Písecko



Podmínky fungování

 Nový energetický zákon

 Distribuční síť

 Měření a regulace

 Zapojení obcí – komunální energeticky

 Nejen eletrická, ale i tepelná energie



Děkuji za pozornost
JAROMÍR POLÁŠEK
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