III. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE
(pro) MĚSTA 21. STOLETÍ
23.11.-24.11.2017 HRAD LITOMĚŘICE

ZÁŠTITA KONFERENCE

Mediální partner

Odborný partner

Město Litoměřice, jako dlouhodobý propagátor udržitelné energetiky a dopravy,
pořádá ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou
energetiku Energy Cities, Národní sítí Zdravých měst České republiky
a Sdružením energetických manažerů měst a obcí, III. mezinárodní konferenci
„Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století“.
Mezi hlavními
přednášejícími je potvrzen i Jeremy Draper – energetický manažer města Milton
Keynes.
Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí a regionů a jejich partnerům,
kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití
obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.
Cíl konference:
•

přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie, využití
obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na komunální úrovni jak z domova,
tak ze zahraničí;

•

informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie,
využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;

•

představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se
Sdružením energetických manažerů měst a obcí.

Registraci
je
nutné
provést
do
20.11.2017
na
webu
konference
WWW.LITOMERICE.CZ/ENERGETIKA2017, kde najdete i další praktické informace.
Konference a workshopy jsou bez účastnického poplatku.
Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslav a Klusáka,
tel. 773 165 574, jaroslav.klusak@litomerice.cz.

Dámy a pánové, tímto bych Vás rád srdečně pozval do královského města Litoměřice
na odbornou konferenci a workshop, které napomohou k výměně příkladů dobré praxe
a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopr avy na místní úrovni.

Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta města

PROGRAM
DEN 1 - 23. listopad 2017
09.30 – 10.00

Registrace

Blok I – Zahájení konference a příklad dobré praxe ze zahraničí
Úvodní slovo a cíl konference
Ladislav Chlupáč - starosta města Litoměřice
Vladimír Sochor – Ministerstvo průmyslu a obchodu
10.00 – 10.30

Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí
Miroslav Andrt -zastupitel Ústecký kraj
Jaroslav Klusák – energetický manažer města Litoměřice
Keynote speech

10.30 – 11.15

11.15 – 11.30

Jeremy Draper – energetik města Milton Keynes
Energetická a klimatická politiky města Milton Keynes
(Velká Británie)
Přestávka na kávu

Blok II – Udržitelná energetika – cíle a přístupy měst a obcí
Plnění závazků ČR v rámci energeticko – klimatické
politiky ČR a role měst a obcí
Vladimír Sochor – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ucelený energetický management – výhody, úspěšné
projekty
Jaroslav Klusák – energetický manažer města Litoměřice
11.30 – 13.00

Energie pod kontrolou
Kateřina Vosičková – energetička města Prostějov
Energetický management města Chrudim
Zdeněk Pavlík – energetický manažer města Chrudim
Energetický management Pardubického kraje
Milan Vich – energetický manažer Pardubického kraje

13.00 – 14.15

Oběd (spojený s tiskovou konferencí)
Tisková konference – energetický management a
Sdružení energetických manažerů měst a obcí (moderace
Eva Břeňová – tisková mluvčí města Litoměřice)

13.00 – 13.45

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí, Ústeckého kraje,
měst Litoměřice, Kopřivnice, Chrudim, Hradec Králové,
Brno

Blok III – Paralelní sekce - workshop – Jak správně postupovat
u projektů udržitelné energetiky a dopravy
SEKCE I – Energetické úspory v budovách – pasivní či
nulový standard
Moderace a přednášky - Centrum pasivního domu
SEKCE II – Veřejné osvětlení – rekonstrukce a úspory
Moderace a přednášky – PORSENNA o.p.s.
SEKCE III – Udržitelná doprava – jak začít ?
14.15 – 15.45

Moderace a přednášky – zástupci Ministerstva dopravy a
města Brna (TBC)
Cíle workshopu

15.45 – 16.00

•

identifikovat hlavní bariéry realizace projektů na
municipální úrovni

•

definovat přínosy komplexního projektového řízení
oproti současnému standardu měst a obcí

•

shrnout důležité návrhy na změny na municipální,
regionální a národní úrovni, které by realizaci těchto
projektů usnadnily

Přestávka na kávu

Blok IV – Panelová diskuse a shrnutí závěrů 1. dne
Výstupy workshopu – Jak správně postupovat u
projektů udržitelné energetiky a dopravy
Sekce I - zástupce Centra pasivního domu
Sekce II – Miroslav Šafařík – PORSENNA o.p.s.
Sekce III – zástupce Ministerstva dopravy (TBC)
16.00 – 16.45
Závěry a panelová diskuse
Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
dopravy, Ústeckého kraje, Státního fondu životního
prostředí
17.00 – 18.00

Prohlídka Gotického hradu s degustací vín
Bude potvrzeno dle počtu registrovaných osob

19.30 – 23.00

Společenský večer (místo bude upřesněno)

Paralelní komerční sekce - prezentace firem ve foyer Hradu Litoměřice
9.30 – 17.00

Prezentace realizačních a projekčních firem v oblasti
úspor energie a OZE

Úvodní den konference je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

DEN 2 - 24. listopad 2017 - ODBORNÝ WORKSHOP
V rámci projektu Renewable Networking Platform s podporou evropské
asociace Energy Cities

09.30 – 10.00

Registrace

Blok V – Obnovitelné zdroje energie na komunální úrovni
100% obnovitelná budoucnost města Ulm
Zástupce města Ulm (TBC)
Potenciál OZE v ČR, ekonomika a legislativa
10.00 – 11.30

Štěpán Chalupa – Komora OZE
Obnovitelné zdroje v obci Haňovice (vítěz Energy Globe
Award 2016)
Arnošt Voegel – starosta obce Haňovice

11.30 – 11.45

Přestávka na kávu

Blok VI – Chytrá řešení při využití OZE a právní aspekty
Akumulační systémy OZE
Jan Včelák – Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov ČVUT v Praze
11.45 – 12.45

Právní aspekty provozu střešních instalací při dodávkách
přímým vedením
Filip Nečas – Frank Bold Advokáti

12.45 – 14.00

Oběd

Blok VII – Možnosti financování projektů úspor energie a OZE, chytré
zakázky
Operační program životní prostředí a Národní program
životní prostředí
Jakub Hrbek – Státní fond životního prostředí (TBC)
Integrovaný regionální operační program
Miroslav Krob – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program EFEKT
14.00 – 15.30

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu (TBC)
On-Bill Financing
Filip Nečas – Frank Bold Advokáti
Chytré veřejné zakázky ve vztahu k energetice
Česká rada pro šetrné budovy

Blok IX – Panelová diskuse – Bariéry a možnosti rozvoje OZE
Panelová diskuse – Jaké jsou bariéry rozvoje OZE na
komunální úrovni a co může jejich rozvoj nastartovat?
15.30 – 16.00

Štěpán Chalupa – Komora OZE
Jaroslav Klusák - energetický manažer města Litoměřice
zástupce Státního fondu životního prostředí
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

Odborný workshop je spolufinancován Generálním ředitelstvím pro energetiku v rámci Platformy sítí
pro obnovitelné zdroje energie (RNP).
https://www.renewables-networking.eu/index.php

Závěr konference
Oficiální zakončení konference - závěry, zhodnocení
16.00 – 16.15

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
zástupce Státního fondu životního prostředí
starosta města Litoměřice

Závěrečný koktejl
16.15 – 17.00

Občerstvení a networking

Paralelní komerční sekce - prezentace firem ve foyer Gotického hradu

9.30 – 17.00

Prezentace realizačních a projekčních firem v oblasti
úspor energie a OZE

Za obsah prezentací a workshopů je odpovědné město Litoměřice a přednášející a nelze jej považovat za názor
Ministerstva životního prostředí ani Evropské komise.

PARTNEŘI

