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Projekt INTAS – zaměření a souhrn 
 

Cílem projektu INTAS je poskytovat technickou podporu a spolupráci při organizaci aktivit orgánů tržního 

dozoru, výrobců a dodavatelů velkých zařízení v oblasti energetické účinnosti.  

Projekt INTAS byl iniciován s cílem napomoct překonat obtíže, kterým dozorové orgány a podniky působící na 

trhu čelí při stanovování pravidel a kontrolách dodržování požadavků na energetickou účinnost pro velké 

průmyslové výrobky podle evropské směrnice o ekodesignu, konkrétně pro transformátory a průmyslové 

ventilátory. 

 

Projekt se proto zaměřuje na: 

o podporu orgánů tržního dozoru členských zemí EU v oblasti dodržování předpisů pro velké 

výrobky, zejména transformátory a průmyslové ventilátory; 

o podporu průmyslových podniků k zajištění toho, aby byly seznámeny se svými povinnostmi podle 

směrnice o ekodesignu a plnily je způsobem akceptovaným orgány tržního dozoru; 

o podporu společného evropského přístupu ke stanovování a kontrolám dodržování předpisů pro dané 

výrobky. 
 

 
INTAS se skládá z těchto pracovních oblastí: 

 
Testování výrobků: projekt INTAS zanalyzuje existující evropské a světové zkušenosti při testování 

transformátorů a ventilátorů z hlediska technických norem, postupů a metod měření.  

 
Definování efektivní kontroly a dodržování shody s požadavky legislativy: INTAS definuje proces a metodologii, 

na základě kterých budou moci orgány tržního dozoru identifikovat, vybírat a prověřovat velké průmyslové 

transformátory a ventilátory. 

 
Vyhodnocení metodologie posuzování shody: INTAS zanalyzuje výsledky těchto aktivit a na základě provedení 

pilotních testů a ve spolupráci s orgány tržního dozoru různých zemí zajistí, aby navrhovaná metodologie byla vhodná 

a spolehlivá. 

 
Spolupráce s orgány tržního dozoru a budování odborných kapacit: V rámci celého projektu budou partneři 

podporovat spolupráci v oblasti tržního dozoru mezi různými národními orgány a podporovat výměnu informací 

v oblasti energetické účinnosti výrobků a tržního dozoru mezi účastníky trhu, řídicími pracovníky a osobami 

rozhodujícími o přidělování rozpočtových zdrojů. 

 
Další informace 

 
Projekt INTAS, založený v rámci programu Horizon 2020, je aktivní od března 2016 do února 2019 a zahrnuje 16 

evropských partnerů, z nichž 11 jsou národní orgány tržního dozoru nebo spolupracující organizace.  

V oblasti průmyslových ventilátorů a transformátorů zveme všechny zúčastněné organizace, aby se na projektu 

podílely ve spolupráci se svým národním koordinátorem.  

 
Všechny organizace, které projeví zájem, budou dostávat aktuální informace o průběhu projektu, včetně dohodnutých 

zkušebních metodologií a budou také mít příležitost se na jejich tvorbě podílet.  

 

Další informace:  

www.intas-testing.eu  

 

Kontakt v ČR:  

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., seven@svn.cz  

¨ 
Veškerou odpovědnost za obsah dokumentu nesou autoři textu. Text se nemusí shodovat s názorem Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a 

střední podniky (EASME), Evropská komise ani partneři projektu nenesou odpovědnost za použití informací zde uvedených. 
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