Aby sme zaistili úspech a európsky
charakter kampane Display®, zaväzujeme
sa, že dodržíme následujúce podmienky :

Stanovy

zverejníme hospodárnosť budov v oblasti
spotreby energie, emisí CO2 a spotreby vody
pre občanov a to najmenej v :




S vedomím, že Európska smernica o
energetickej náročnosti budov predstavuje
veľkú výzvu v oblasti transformácie
európskych
budov
na
energeticky
hospodárnejšie, využívania obnoviteľných
energetických zdrojov a redukcie emisií
CO2,
S vedomím, že komunálne budovy by mali
ísť príkladom, a že je potrebné dvíhať
povedomie širokej verejnosti a komunikovať
s občanmi dôležitosť úspor energie v
budovách, aby sme dosiahli spoločné ciele
EÚ,
S vedomím, že je dôležité pripraviť sa na
vstúpenie do platnosti Európskej smernice o
energetickej náročnosti budov – a rozšířiť ju
o environmentálne aspekty – dobrovoľnými
iniciatívami,

rozhodli sme sa zapojiť do
“kampane Display® o
európskych komunálnych
budovách a ochrane klímy”.

5-tich komunálnych budovách (mestá
a obce  50 000 obyvateľov)
10-tich komunálnych budovách (mestá
a obce od 50 000 do 100 000
obyvateľov)
20-tich komunálnych budovách (mestá
a obce  100 000 obyvateľov)

poskytneme Energy Cities administratívne
údaje
o
našich
orgánoch
miestnej
samosprávy,
ktoré
sú
potrebné
pre
informačný panel a oficiálne internetové
stránky európskej kampane Display®,
vystavíme Display® informačný panel vo
všetkých vybraných komunálnych budovách,
ktoré sú využíváné verejnosťou,
zahájime informačnú a vzdelávaciu kampaň
oslovujúcu užíveteľov príslušných budov.
Na druhej strane,
zaväzuje, že :

Energy

Cities

sa

poskytne
našej
miesntej
samospráve
internetové kalkulačné nástroje, tak ako aj
príručku k týmto nástrojom,
umožní
našej
miestnej
samospráve
vytvorenie jedného Display® informačného
panelu pre každú vybranú budovu (PDF
súbor),
poskytne bližšie informácie pre implementáciu
kampane Display® na požiadanie našej
miestnej samospráve,

Účasť na kampani Display® nám
umožňuje :
porovnať energetickú hospodárnosť budov v
rámci vlastného územia a s budovami
ostatných miest a obcí

bude nás pravidelne informovať o vývoji
európskej kampane Display®,
zverejňovať našu prácu prostredníctvom
oficiálnych internetových stránok kampane
Display®: www.display-campaign.org.

vymeniť si skúsenosti s inými európskymi
mestami a obcami.
Vyhotovte 2 kópie a zašlite ich na adresu : Energy Cities/2 chemin de Palente/F-25000 Besançon
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