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Zkrať svou ekostopu!
Evropský informační projekt zrealizoval projekt „Měříme, šetříme” s finanční podporou
Skupiny ČEZ
Evropský informační projekt, z. ú. zrealizoval v roce 2018 s laskavou finanční podporou
Skupiny ČEZ vzdělávací projekt „Měříme, šetříme“. Projekt byl zaměřen na vzdělávání
mládeže v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost.
Během projektu vznikla vzdělávací příručka „Zkrať svou ekostopu!“, která je postavena
na tom, co studenti v oblasti nakládání s energiemi a energetickou účinností už vědí.
Příručka upozorňuje na nejnovější trendy a ukazuje, co v dané oblasti zmůžou oni sami.
Spolu se vzdělávací příručkou, která shrnuje to nejdůležitější a nejzajímavější, vznikly
také obsáhlé vzdělávací listy ke každému tématu v příručce. O projektu byli zájemci
průběžně informování prostřednictvím webu merimesetrime.cz a webů partnerů.
„Energetická účinnost a spotřeba energií jsou důležitým společensko-ekonomickým
tématem. Evropský informační projekt se v rámci letošního projektu „Měříme, šetříme”
zaměřil především na to, aby se o nejnovějších trendech dozvěděla nejmladší generace.
Řadu úsporných opatření lze realizovat okamžitě, svépomocí a s minimálními náklady,”
řekl ředitel Evropského informačního projektu Ondřej Krutílek.
Partnery projektu byli:
• B&P Research s.r.o.
•

B&P Publishing, z. ú.

O Evropském informačním projektu
Evropský informační projekt, z. ú. (EIP) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je
přispívat k informovanosti občanů České republiky o EU. Hlavní devizou EIP jsou jeho
analytici, kteří mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou.
EIP se zaměřuje na organizování dlouhodobých výzkumných, informačních,
popularizačních a publikačních projektů, na jejichž realizaci se podílí řada dalších
neziskových organizací, iniciativ a výzkumných pracovišť. EIP tak podněcuje spolupráci
mezi zástupci občanské společnosti a univerzitami a zprostředkovává výsledky bádání
širší veřejnosti.

Za účelem naplnění svého poslání poskytuje EIP veřejnosti následující neziskové
aktivity:
• základní a aplikovaný výzkum zaměřený na fungování ČR v EU
•

publikování a šíření odborných a popularizačních studií a analýz

•

pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, workshopů a konferencí

•

vydavatelská a publikační činnost
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