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BUILD UP Skills
• Strategická iniciativa v rámci programu Inteligentní 

energie pro Evropu (IEE) 
• Podpora vzdělávání a školení řemeslníků a dalších 

pracovníků ve stavebnictví
• Konečným cílem je zvýšit v celé Evropě počet 

kvalifikovaných pracovníků, kteří budou provádět
– renovace budov na vysokou energeticky úspornou úroveň
– výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie

• Iniciativa se zaměřuje na dovednosti ve vztahu 
k energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům
ve všech typech budov
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BUILD UP Skills
Dvě fáze:
1. Vytvoření národní kvalifikační platformy a plánů 

pro úspěšné vzdělávání stavebních pracovníků za 
účelem splnění cílů pro rok 2020 a na další období 
(pilíř I)

2. Na základě těchto plánů, druhým krokem je 
usnadnit zavádění nových a / nebo modernizaci 
stávajících kvalifikací a školicích programů (pilíř II)

OD STRATEGIE K AKCI
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Spolupráce v rámci EU
• Vzájemná výměna informací mezi členskými státy
• Účast na setkáních organizovaných EACI 

– podle tématu příslušní členové konsorcia

• Užší spolupráce mezi 3 zeměmi
– Litva, Slovensko
– 1. meeting na Slovensku - konec října
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Konsorcium

ENVIROS Koordinátor - management, interní komunikace

MPO Záštita, řídící výbor

CPD Know-how pasivní domy, komunikace

Nadace ABF Zodpovědný za Analýzu; vzdělávání, komunikace

SEVEn Zodpovědný za návrh plánu (roadmap); ENB

EkoWATT OZE, energetická soběstačnost budov

CZGBC Koordinace komunikace

SPS v ČR Průmyslový sektor, vzdělávání, komunikace

ČKAIT Vzdělávání, autorizované osoby, komunikace
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Úkol projektu
• Vytvoření národního plánu vzdělávání ve 

stavebnictví pro úspěšné dosažení cíle budov 
s téměř nulovou spotřebou podle nové směrnice 
o energetické náročnosti budov (ENB)

• Cílové skupiny: - stavbyvedoucí, mist ři, apod.
- zaměstnanci (agenturní)
- živnostníci
- nezaměstnaní
- střední školy, odbory, municipality
- zaměstnavatelé
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Způsob řešení
3 základní etapy:

1. Analýza národního statu quo

2. návrh Národního plánu vzdělávání

3. komunikační a propagační aktivity k přijetí 
navrženého plánu zainteresovanými osobami
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Národní kvalifika ční platforma
• Důležitá součást komunikace a propagace
• Otevřená každé zainteresované osobě
• Prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností

• Konzultační workshopy
– Září 2012 - Analýza statu quo
– Březen 2013 - Národní plán vzdělávání

• Diskuze na webu projektu www.build-up.cz
– Průběžně zveřejňované materiály, připomínky, diskuse
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Otázky … ?

www.build-up.cz
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Děkuji za pozornost!

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the
authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European
Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible
for any use that may be made of the information contained therein.

Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou
autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. EACI
ani Evropská komise nejsou odpovědné za jakákoli užití,
která mohou být realizována z informací zde obsažených.


