
The goal of the project is to make, introduce in practice, test, evaluate and 
distribute within the framework of the public administration and the busi-
ness sector a new comprehensive method for urban management and re-
gional planning in the �eld of proposing and assessing energy projects. 
The main viewpoint is an e�cient utilisation of natural resources and the 
real environmental protection so that the number of wrongly assessed 
projects of renewable energy sources is signi�cantly reduced.

The new method will use an innovative software tool – an interactive map 
of conditions for renewable and alternative energy sources including bio-
fuels.

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a 
rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní 
metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navr-
hování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního 
využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se 
významně snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných 
zdrojů energie. 

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interak-
tivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie 
včetně biopaliv.

RESTEP – REGIONAL SUSTAINABLE ENERGY POLICY BASED ON THE 
INTERACTIVE MAP OF SOURCES

PROJEKT RESTEP – INTERAKTIVNÍ MAPA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PRO 
REGIONÁLNÍ UDRŽITELNÉ PLÁNOVÁNÍ V ENERGETICE
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