Mladá Boleslav
město automobilového průmyslu

Statutární město Mladá Boleslav
Statutární město Mladá Boleslav se nachází ve Středočeském kraji přibližně 50 km
severovýchodně od hlavního města Prahy.
Městem protéká řeka Jizera.
Ve městě žije něco málo přes 44 tisíc
obyvatel. Je jedním z nejvýznamnějších hospodářským centrem Středočeského kraje,
s tradičním automobilovým průmyslem.

„Úhrn podpory, kterou společnost
AQE advisors, a.s. pomohla
našemu městu získat na
předložených projektech, činil
více než 55 milionů Kč. Získané
finanční prostředky představovaly
pro město významnou finanční
injekci. Takto ušetřené
vlastní zdroje mohlo město
účelně investovat do dalších
rozvojových projektů, které by
jinak mohly být realizovány
pouze v omezené míře či
delším časovém horizontu.“

Na programové období 2007 – 2013 bylo z evropských fondů pro Českou republiku
vyčleněno přibližně 720 miliard korun. Významná část této částky bylo určeno na
rozvoj obcí a měst. Municipality, stejně jako i ostatní subjekty mezi sebou o tyto
finanční prostředky soutěžily v rámci jednotlivých dotačních výzev.

Ing. Jiří Beránek
vedoucí odboru řízení projektů

Se statutárním městem Mladá Boleslav spolupracuje naše společnost na dotačním
poli od roku 2009. Za tuto dobu jsme s městem ve vzájemné spolupráci připravili
celou řadu projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Projekty
byly primárně zaměřeny na:

Kontaktujte naše specialisty
David Brtna
projektový manažer senior
tel.
+420 731 640 428
mail
brtna@AQE.cz

Statutární město Mladá Boleslav si jako jednu ze svých rozvojových priorit stanovilo
investice do zlepšení životního prostředí ve městě. K naplnění tohoto cíle mělo v úmyslu využít dotačních zdrojů a to zejména z Operačního programu Životní prostředí.
Na pomoc s orientací v oblasti dotačních titulů a rozvojových projektů se statutární
město Mladá Boleslav rozhodlo využít našich služeb.
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SLUŽBY

 Zlepšení energetických vlastností veřejných budov ve vlastnictví města
 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě
Naši experti pro město jednak zpracovali žádosti o podporu a dále pro město zabezpečují dotační management v průběhu realizace a udržitelnosti jednotlivých podpořených
projektů.
BLIŽŠÍ POPIS PROJEKTŮ
1. Snižování energetické náročnosti budov
Statutárnímu městu Mladá Boleslav nebyl lhostejný stav městských budov,
a proto se rozhodlo ve spolupráci s naší společností v prvním kroku vyhodnotit
dotační možnosti se zaměřením na energetické úspory. Na základě námi zpracovaných doporučení, se vedení města rozhodlo u vybraných objektů zahájit
projektovou přípravu, spočívající zejména ve zpracování energetických auditů,
projektových dokumentací či zajištění povinných podílů na spolufinancování
jednotlivých projektů. Dle aktuálního stavu projektové přípravy byly následně
projekty podávány do jednotlivých výzev v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Všechny projekty zpracovány naší společností pro statutární město
byly dotačně podpořeny. U podpořených projektů následně zajišťujeme dotační
management, který spočívá v monitoringu projektu ve fázi jeho realizace a jeho
udržitelnosti. Mezi úspěšné projekty řadíme:

 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jilemnického 1152
 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, Dukelská 1112, Mladá Boleslav

POMÁHÁME BUDOVAT
EFEKTIVNÍ ÚŘAD

 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, Václavkova 1082, Mladá Boleslav
 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, Václavkova 1040, Mladá Boleslav

AQE advisors, a.s.
Jsme poradenská společnost poskytující
služby převážně subjektům veřejného sektoru. V oboru poradenství působíme od roku
1991 a díky tomu jsme schopni našim
zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti
a tým specializovaných expertů. Unikátní
znalostní databanka, kterou disponujeme,
nám umožňuje v každé činnosti nabízet
našim zákazníkům značnou přidanou
hodnotu. Od vzniku společnosti pak naše
služby využilo již několik set zákazníků
z veřejného sektoru.

ZŠ Jilemnického - příklad realizace snižování energetické náročnosti budov
2. Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě
V rámci projektu se statutární město rozhodlo rozšířit a zkvalitnit možnosti pro
sběr papíru, plastů, nápojových kartónů a skla v ulicích Jana Palacha – Havlíčkova a Husova v Mladé Boleslavi. Za účelem vzájemné spolupráce na tomto
projektu byla naše společnost zástupci města oslovena. Na základě zpracovaných doporučení, se vedení města rozhodlo zahájit projektovou přípravu
k projektu. Následně byla dotační žádost podána na příslušné pracoviště Státního fundu životního prostředí. Ve schvalovacím procesu byla námi připravená
dotační žádost vybrána k podpoře. V rámci realizace projektu naše společnost
vykonávala řízení projektu, které pokračuje i ve fázi udržitelnosti projektu.
ZÁVĚR
Velká investiční aktivita statutárního města Mladá Boleslav, opřená o snahu maximálně využít podporu z Operačního programu Životního prostředí, s sebou přinesla
potřebu obrátit se na profesionály v dané oblasti. Zásluhou našeho metodického
vedení vybraných pracovníků úřadu při přípravě projektových žádostí, edukací na
reálných projektech a přenosem našich znalostí a zkušeností, město ve spolupráci
s naší společností zrealizovalo celou řadu projektů z Operačního programu Životního
prostředí.
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Díky velmi těsnému vztahu mezi poradcem
a klientem vzniká pro společnost velmi
silný závazek v rámci realizace každého
projektu.
Za dobu naší existence jsme dokončili již
více jak 1 600 individuálních poradenských
zakázek pro naše klienty z veřejného sektoru. Zkušenosti, které jsme získali nám nejen
pomáhají poskytovat lepší a hodnotnější
služby, ale jsou i pravidelně publikovány
v odborném tisku, prezentovány na celé
řadě tematických konferencí a seminářů
a předkládány jako odborný standard pro
celou řadu návazných aktivit.

AQE advisors, a.s.
třída Kpt. Jaroše 1944/31
602 00 Brno-město
Česká republika
tel.

+420 542 213 197
+420 542 213 199

mail
web

info@AQE.cz
www.AQE.cz

