
 
PRVÁ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PROJEKTOV ZAMERANÝCH  

NA PODPORU VYUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV V SEKTORE CHLADENIA A VYKUROVANIA 

 

PODMIENKY VÝZVY 

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o Vašom zapojení sa do projektových aktivít. 

 

Projekt W4RES 

 

Ženy pre obnoviteľné zdroje energie (W4RES) je medzinárodný trojročný projekt (1.11.2020 – 31.10.2023), 

ktorý je podporovaný Európskou Úniou v rámci programu Horizon2020 pre výskum a inovácie. Cieľom projektu je 

využiť potenciál žien pre urýchlenie využívania  obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v sektore chladenia a 

vykurovania.   

 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 

 

1. Posúdiť regionálne špecifiká a štruktúry na miestnej, národnej  a európskej úrovni s cieľom odhaliť 

faktory, ktoré môžu brániť alebo umožniť širšie zavádzanie energie z OZE v sektore vykurovania 

a chladenia (RHC) na našich cieľových trhoch. Projekt pritom zohľadňuje otázky spojené s rodovou 

rovnosťou. 

2. Spoločne vytvárať, vyvíjať a zlepšovať životaschopné riešenia na zvýšenie zapojenia žien v oblasti 

zavádzania a širšieho uplatňovania riešení využívajúcich energiu z OZE v sektore vykurovania a chladenia 

na trh. 

3. Uvádzať, testovať, spoločne hodnotiť a potvrdiť aktivity W4RES podporujúce zavedenie RHC na trh 

v rôznych regionálnych kontextoch, podmienkach a miestnych trhoch s vykurovaním a chladením naprieč 

Európou. 

4. Zapojiť sa do spolupráce viacerých zainteresovaných strán, vymieňať poznatky a vypracovať usmernenia 

a odporúčania pre politiky založené na lepších informáciách, podporu trhu a finančné rámce. Cieľom 

projektu je tiež zvyšovať povedomie a komunikovať o projekte a jeho výsledkoch a zároveň plánovať 

a konať v záujme podpory ich rozsiahleho prijatia a dlhodobého udržateľného využívania. 

 

Projekt W4RES združuje konzorcium 12 partnerov z 8 rôznych európskych krajín. Zoznam partnerov nájdete 

v prílohe I. 

S cieľom podporiť uplatnenie RHC na trhu v rôznych regionálnych kontextoch, podmienkach a na trhoch 

s vykurovaním a chladením naprieč Európou, W4RES ponúka praktické podporné služby so zameraním na 

technickú stránku riešenia, ako i rozvoj podnikania. V rámci dvoch kôl otvorených výziev (2021 a 2022) bude 

podporených 50 projektov, pričom v každom kole bude vybratých 25 projektov. 

 

Prvá výzva je otvorená od 1. júla 2021 a  žiadosti je možné predkladať do 31. augusta 2021.  

 

Hľadáme projekty s vysokou mierou zapojenia žien, zamerané na sektor vykurovania a chladenia s využitím 

obnoviteľných zdrojov. Tieto projekty môžu zahŕňať (ale nie sú obmedzené na) inovatívne technológie alebo 

koncept dizajnu energeticky efektívnych stavieb alebo mestských častí, obchodné nápady ako zapojiť ľudí do 

znižovania ich uhlíkovej stopy alebo ktoré upozorňujú na negatívne dopady klimatickej zmeny. 

Podmienky zapojenia do výzvy a nominácie na túto výzvu sú opísané nižšie. 
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Podmienky 

 

Tieto “Podmienky výzvy“ sú platné od 1.7.2021 a platia do ukončenia podporných služieb alebo najneskôr do 

konca projektu 31.10.2023. 

 

Podporné služby  

 

Podporné služby, ktoré ponúka W4RES, zahŕňajú podporu v technickej oblasti a podporu zameranú na rozvoj 

podnikania navrhnutú špecificky pre Váš projekt. Podpora sa môže týkať jednej alebo viacerých fáz nasledujúceho 

cyklu, ako je aj znázornené na obrázku 1.  

 
Obrázok 1: Fázy projektu, ktoré môžu byť predmetom podporných služieb 

 

Podporné služby zahŕňajú oblasť podpory pre podnikanie a pre inovácie s cieľom uľahčiť a urýchliť zavedenie 

RHC riešení na trh a na technickú podporu a poradenstvo, ktoré ženám pomôžu pri zakladaní a zavádzaní riešení 

RHC s ohľadom na rodové hľadisko. Zahŕňajú okrem iného služby z nasledujúcich podkategórií: 

 

Služby na podporu podnikania a inovácií 

Služby na podporu podnikania W4RES zahŕňajú tieto podkategórie: (i) prieskum trhu, (ii) plánovanie rozvoja 

podnikateľského zámeru, (iii) prístup k finančnej podpore, (iv) nadväzovanie kontaktov a hľadanie partnerov, (v) 

mentoring. Zameriavajú sa na rozvoj ekonomickej, finančnej a administratívnej stránky projektu a kapacít vedúcich 

členov tímu, zvyšovanie inovačnej úrovne projektu. 
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Technická podpora a poradenstvo 

Služby technickej podpory W4RES zahŕňajú činnosti v nasledujúcich kategóriách: (i) koncept, technický dizajn 

a vývoj RHC projektu, (ii) štúdie uskutočniteľnosti vrátane modelovania energetického dopytu a regionálneho 

dodávateľského potenciálu RES, (iii) energetické audity a certifikácie výkonnosti, (iv) energetické 

a environmentálne analýzy vrátanie hodnotenia CO2 emisií, (v) technická podpora a poradenstvo pri implementácii 

a monitorovaní pilotných projektov. Tieto služby sa zameriavajú na technický rozvoj a optimalizáciu Vášho 

projektu, ako aj na jeho efektívnu implementáciu a poskytovanie nástrojov na neustále zlepšovanie. 

 

Všetky projekty budú taktiež sprevádzané aktivitami a workshopmi na podporu osôb s rozhodovacími 

právomocami pri zvyšovaní povedomia o rodových otázkach (napr. posilnenie postavenia žien, rozmanitosť cieľov, 

potrieb a motivácií) s využitím plánovaných akcií a nástrojov (prístupov reagujúcich na rodové hľadisko) pre 

ocenenie a zohľadnenie týchto rozdielov v rozhodovacom procese a urobiť z nich základné prvky pri navrhovaní, 

implementácii, monitorovaní a hodnotenia RHC projektov a politík. 

 

Príklady fáz projektu pre podporné služby zamerané sú uvedene nižšie v tabuľke 1. 

Fáza projektu Podpora zameraná na rozvoj 
podnikania 

Technická podpora 

Nápad a predbežný dizajn 
projektu 

• Design thinking (rozvoj nápadu s ohľadom na potreby používateľa) a 

brainstorming 

• Analýza a rozvoj nápadov 

Prvotná analýza a plánovanie 
projektu 

• Prieskum trhu a analýza 
trendov 

• Finančné plánovanie 

• Obchodné modelovanie 

• Environmentálne 
modelovanie 

• IPR Manažment 

• Analýza lokálnych podmienok a 
dát 

• Posúdenie technickej 

uskutočniteľnosti 

• Preskúmanie právneho rámca 

• Podpora prvotného návrhu 
riešenia 

Posúdenie možností 
financovania 

• Posúdenie možností financovania 

• Informácie o programoch financovania výskumu a inovácií 

• Zvyšovanie investičnej pripravenosti 

Nadväzovanie kontaktov 

a hľadanie partnerov  

 

• Matchmaking (vyhľadávanie partnerov) and pitching events 

(prezentácie pred potenciálnymi investormi) 

• Prepájanie s miestnymi komunitami 

• Analýza zainteresovaných strán a zapojenie používateľov 

 

Podrobný vývoj konceptu a plán 
realizácie 
 

• Overenie obchodného 
modelu 

• Podrobný plán realizácie 

• Scenáre a 3D simulácie 
budov 

• Okrajové podmienky 

• Prispôsobovanie riešenia 
napr.: plánovanie siete 

Realizácia a ďalší rozvoj • Projektový manažment 

• Prispôsobenie meniacim sa okolnostiam 

• Posúdenie životného cyklu 

Zlepšovanie procesov a 
monitoring 
 

• Využitie spätnej väzby 

• Prispôsobenie obchodného 
modelu 

• Projektová dokumentácia 

• Monitorovanie s ohľadom na 

globálne ciele udržateľného 

rozvoja (17 cieľov stanovených 

OSN) 

• Certifikácia 

Prenos 
 

• Prenos vedomostí a 
skúseností na iné projekty 

• Zdieľanie vedomostí (zelené 

mestá 

• Technická analýza projektu 

• Spätná väzba používateľov 

 

Tabuľka 1: Podporné služby podľa fázy projektu a úrovne vývoja 

  

https://sdgs.un.org/goals
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Proces podávania žiadostí a výberu 

Váš projekt alebo nápad bude hodnotený na základe výberových kritérií* nižšie. 

Poznámka: Váš projekt nemusí spĺňať všetky uvedené kritériá alebo aspekty, ale musí vyvážene pokrývať 
jednotlivé oblasti. 

1. Ženy vo vedúcej pozícii, významné zapojenie žien v projekte a/alebo rodové témy v projekte, 

Napr.: nástroje uplatňovania rodovej rovnosti, plány rodovej rovnosti 

▪ Projekt vedie žena alebo žena je súčasťou tímu projektu 

▪ Uchádzači chcú do svojho projektu zapojiť ženy a rodové témy 

 

2. Úroveň inovácie 

▪ Predmetom projektu je použitie alebo vývoj inovatívneho produktu, systému alebo procesu alebo na 

inovatívnom riešení, nápade, prístupe, organizácii, spolupráci alebo koncepcii služby 

 

3. Environmentálna a technická udržateľnosť 

Napr.: použitie udržateľných technológií, zníženie emisií skleníkových plynov 

• Projekt zvyšuje povedomie, ako môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu alebo zvýrazňuje udržateľné 

spôsoby upozorňovania na negatívny vplyv klimatickej zmeny 

 

4. Podnikateľský nápad: ziskovosť, uskutočniteľnosť, škálovateľnosť, možnosti a riziká 

• Celkový koncept zahŕňa jednu alebo všetky z vyššie uvedených oblastí a popisuje relevantné aktivity pre 

uplatnenie riešenia na trhu, ako i realizovateľnosť projektu 

 

5. Ďalšie dopady: iné ako RHC 

▪ Projekt má ďalšie pozitívne environmentálne, sociálne alebo ekonomické vplyvy mimo RHC/sektora 

energetiky, napríklad prispieva k naplneniu niektorého zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN  

Výberová komisia projektu W4RES posúdi každý projekt podľa týchto výberových kritérií. V prvom kole výzvy 

bude vybratých 25 projektov s najvyšším skóre, ktoré získajú podporu odborníkov W4RES a získajú podporné 

služby. 

 

Výberová komisia W4RES je zložená z 12 partnerov konzorcia, ktorí majú príslušné odborné znalosti v jednom 

z uvedených kritérií. Každý partner má jeden hlas. 

 

Žiadosti sú prijímané z Belgicka, Bulharska, Dánska, Nemecka, Grécka, Talianska, Nórska a Slovenska. Pre 

zapojenie do výberového procesu, budete musieť vyplniť krátky formulár, dostupný na webovej stránke W4RES 

od 1. júla 2021, v prípade potreby s pomocou Vášho príslušného regionálneho Hub Manažéra (nájdete v časti 

kontakty). Tento formulár poskytne základ pre výberový proces. 

 

Po výbere: Úlohy a zodpovednosti 

 

Podaním žiadosti v rámci výzvy na predkladanie projektov W4RES alebo nomináciou partnerom konzorcia W4RES 

súhlasíte s vyplnením a podpísaním formulárov žiadosti a súhlasu, a s účasťou na príslušnom výberovom konaní. 

Ak budete vybratí, získate bezplatné podporné služby v oblasti podpory podnikania a inovácií a/alebo technické 

podporené služby a poradenstvo. 

Budete kontaktovaný Vašim regionálnym Hub Manažérom, ktorý Vás bude informovať  o výsledkoch výberového 

procesu.  

V prípade, že nebudete vybratí, budete mať možnosť prihlásiť sa do druhého kola otvorenej výzvy na 

predkladanie projektov, ktorá by sa mala začať v júni 2022. 
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Projekt W4RES poskytuje zúčastneným projektom viacero výhod, ako napríklad:  

▪ Identifikovanie chýbajúceho know-how alebo odborných znalostí pre aktivity spojené s uvedením riešenia 

na trh, napríklad spoluvytváraním na mieru šitého akčného plánu pre každý projekt (vrátane kľúčových 

ukazovateľov – KPI a časového plánu) 

▪ Získanie odborných znalostí v technických záležitostiach spojených s využitím obnoviteľných zdrojov 

sektore vykurovania a chladenia a hodnotenie environmentálnej a technickej výkonnosti projektu 

▪ Získanie podpory a odborných znalostí v oblasti podnikania, napríklad v oblasti prieskumu trhu, 

finančného plánovania a obchodného modelovania 

▪ Príležitosť na nadväzovanie kontaktov a spoluprác s ďalšími poprednými projektmi v oblasti RHC 

vedených ženami naprieč Európou  

▪ Zvýšená viditeľnosť Vášho projektu v medzinárodnom meradle 

▪ Jedinečná príležitosť na získanie špecifických vedomostí v oblasti rodovej rovnosti a jej uplatňovania 

▪ Mentoring, ktorý ponúkajú členovia poradného výboru W4RES 

▪ Nepriama podpora vysoko kvalifikovanými členmi Poradného Výboru W4RES prostredníctvom konzultácií 

poradného výboru členmi konzorcia, v súvislosti s poskytovaním podporných služieb. 

 

Ako príjemcovi služieb na podporu prijatia na trh a zástupcom vybraných projektov sa Vám ponúka a očakáva sa: 

▪ Vyplnenie seba-hodnotiaceho nástroja pred začiatkom a po ukončení poskytovania podporných služieb. 

▪ Získate podporné služby v oblasti podpory podnikania a inovácií a/alebo technické podporené služby a 

poradenstvo. 

▪ Súhlasí s poskytnutím spätnej väzby zodpovedaním dotazníka po poskytnutí služieb pre vyhodnotenie 

ponúkaných služieb a aktivít zrealizovaných v priebehu spolupráce. 

▪ Súhlasí s uvedením informácií o projekte na webových stránkach W4RES ako úspešného žiadateľa v rámci 

otvorenej výzvy na predkladanie projektov. 

 

Partneri W4RES poskytujúci podporné služby (popis partnera nájdete v prílohe 1): 

▪ APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 

▪ EAP - ENERGY AGENCY OF PLOVDIV ASSOCIATION 

▪ ECTW - EUROPEAN CENTRE FOR WOMEN AND TECHNOLOGY (ECWT) FORENING 

▪ EGC - EUROPEAN GREEN CITIES APS 

▪ HFT – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES STUTTGART 

▪ PEDAL - PEDAL CONSULTING SRO 

▪ Q-PLAN - Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC 

▪ WECF - WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE EV  

▪ WR - WHITE RESEARCH SPRL 

 

Spolupráca medzi partnermi konzorcia W4RES a zástupcami projektu 

 

Vzťah medzi regionálnym W4RES manažérom, zástupcom projektu a ďalšími potencionálnymi účastníkmi 

zapojených do aktivít projektu je založený na dôvere a vzájomnom rešpekte. Pre uplatnenie kódexu správania 

medzi zúčastnenými stranami by sa preto mali uplatňovať tieto pravidlá: 

 

▪ Každá strana súhlasí, že bude pravdivo a včas komunikovať informácie, potencionálne riziká a problémy, 

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh projektu. 

▪ Spolupráca a poskytované služby vychádzajú z akčného plánu služieb, ktorý sa vypracuje na základe 

posúdenia potrieb projektov. 

▪ Očakáva sa, že všetky zapojené strany do poskytovania a prijímania podporných služieb sa budú 

zúčastňovať na plánovaných stretnutiach a splnia spoločne definované činnosti a kroky v procese 

poskytovania podporných služieb. 

 

Harmonogram výzvy a dôležité dátumy 

 

https://w4res.eu/about-us/advisory-board/
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Verejná výzva na predkladanie projektov je oficiálne zverejnená od 1. júla 2021. od tohto dňa je možné predložiť 

žiadosti v rámci verejnej výzvy a budú prijímané nominácie regionálnych manažérov W4RES. 
 

Proces hodnotenia a výberu nominácií a projektov zapojených do otvorenej výzvy začne v septembri 2021 

a bude ukončený do októbra 2021. 

 

Poskytovanie služieb pre projekty vybraté v prvom kole sa začne v októbri 2021 a bude ukončené najneskôr do 

septembra 2022. 

 

Zdroje a financie 

 

Vybrané projekty získavajú bezplatné podporné služby. Pre poskytnutie služieb zo strany projektu a plné využitie 

ich potenciálu na strane projektu je nevyhnutné investovať čas na realizáciu spolupráce a spoločné aktivity. Čas 

strávený vykonávanými činnosťami nebude projektu účtovaný. 

 

Doplnky, úpravy alebo zmeny 

 

Tieto podmienky výzvy môžu byť písomne doplnené, upravené alebo zmenené po konzultácii a dohode 

s vybranými projektmi. 

 

Kontakty 

 

Akékoľvek ďalšie informácie alebo obavy týkajúce sa akýchkoľvek aspektov Vašich skúseností ako príjemcu 

podporných služieb pre prijatie na trh adresujte regionálnemu W4RES manažérovi pomocou kontaktov uvedených 

nižšie: 

 

Región Partner Kontakt E-Mail Tel. kontakt 

Belgium WR Giulia Zendron g.zendron@white-research.eu +32 2 520 00 09 

Greece Q-PLAN Kostas Dasopoulos dasopoulos@qplan-intl.gr +30 2310 257277 

Germany S2I Despoina Ntagiakou Despoina.Ntagiakou@steinbeis-europa.de +49 711 123 4010 

Italy APRE Martina Di Gallo martina.digallo@civiesco.it +39 3387356468 

Slovakia PEDAL Jana Bielikova j.bielikova@pedal-consulting.eu +421 948 021 559 

Bulgaria EAP 
Angelina Tomova 
Ina Karova 

angelina.tomova@eap-save.eu 
ina.karova@eap-save.eu 

+359 32 62 57 54 

Norway ECWT Eva Fabry eva.fabry@ecwt.eu +47 924 77 960 

Denmark EGC Elsebeth Terkelsen et@greencities.eu +45 2757 1955 

 

Tešíme sa na Vašu žiadosť a potenciálnu spoluprácu! 
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Príloha I Zoznam partnerov v konzorciu 

 

 

• AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Taliansko 
Viac informácií na: https://www.apre.it/  
 
 

• CIVIESCO SRL, Taliansko 
Viac informácií na: https://www.civiesco.it/  

 
 

• ENERGY AGENCY OF PLOVDIV ASSOCIATION, Bulharsko 
Viac informácií na : https://www.eap-save.eu/  

 
 

• EUREC EESV, Belgicko 
Viac informácií na: https://eurec.be/  

 
 

• EUROPEAN CENTRE FOR WOMEN AND TECHNOLOGY (ECWT), Nórsko 
Viac informácií nájdete na: http://www.ecwt.eu/  

 
 

• EUROPEAN GREEN CITIES APS, Dánsko 
Viac informácií na: http://greencities.eu/  

 
 

• HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART, Nemecko 
Viac informácií na: https://www.hft-stuttgart.de/ 

 

 

• PEDAL CONSULTING SRO, Slovensko 
Viac informácií na: https://pedal-consulting.eu/ 

 
 

• Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC, Grécko (W4RES Koordinátor) 
Viac informácií na: https://qplan-intl.com/ 

 
 

• STEINBEIS 2I GMBH, Nemecko 
Viac informácií na: https://www.steinbeis.de/ 

 
 

• WHITE RESEARCH SPRL, Belgicko 
Viac informácií na: www.whiteresearch.eu   

 
 

• WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE EV, Nemecko 
Viac informácií na: https://www.wecf.org/  

 

 

 

https://www.apre.it/
https://www.civiesco.it/
https://www.eap-save.eu/
https://eurec.be/
http://www.ecwt.eu/
http://greencities.eu/
https://www.hft-stuttgart.de/
https://pedal-consulting.eu/
https://qplan-intl.com/
https://www.steinbeis.de/
http://www.whiteresearch.eu/
https://www.wecf.org/

