KONFERENCE
BIOMASA &
ENERGETIKA 2013

České sdružení pro biomasu pořádá 26. listopadu 2013 na pražské ČZU ve spolupráci s projektem ReStEP a za
účasti významných expertů, odborníků a kapacit v oboru již osmnáctý ročník konference BIOMASA & ENERGETIKA.
Návštěvníci se mohou těšit na specializované přednášky a prezentace věnované biomase, energetice,
obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, bioplynovým stanicím, rychle rostoucím dřevinám a dalším
souvisejícím tématům.
Konference BIOMASA & ENERGETIKA má dlouholetou tradici a k té patří také významní řečníci. Například
v předchozích letech na pódiu vystoupili například bývalý premiér ČR Mirek Topolánek, bývalý místopředseda vlády
Martin Bursík, viceprezident Agrární komory Bohumil Belada či Martin Kubů ze společnosti Agrofert.
Na konferenci budou zastoupeny všechny instituce a organizace, které mají co dočinění s energetickým využitím
biomasy. Díky tomu je BIOMASA & ENERGETIKA 2013 nejvýznamnější událostí roku.

ReStEP – Nástroj regionálního hodnocení potenciálu obnovitelných zdrojů
Projekt ReStEP – Regional Sustainable Environmental Policy – má za cíl vytvořit první ucelený systémový nástroj
hodnocení či projektování obnovitelných zdrojů energie na bázi interaktivní mapy. Rozsáhlé databázové soubory
umožní pro vybranou oblast vyčíslit reálný potenciál OZE s důrazem na ochranu ŽP, půdního fondu a udržitelný
rozvoj.
Projektu ReStEP bude věnován první odpolední blok konference Biomasa & Energetika. V jeho průběhu budou
prezentovány výsledky projektu, metodika hodnocení OZE a ukázky praktické aplikace interaktivní mapy. Více
informací o projektu naleznete na www.restep.cz

BIOMASA & ENERGETIKA 2013
Jaké je vstupné?
Členové – platba předem 600 Kč
Nečlenové – platba předem 900 Kč
Platba na místě jednotná – 1200 Kč

Kdy se pořádá?
úterý 26. listopadu 2013
Kde se pořádá?
Praha 6 - Suchdol; AULA České
zemědělské univerzity, Kamýcká 129
---

Více informací a registrace?
ONLINE NA
http://czbiom.cz/konf

Program konference naleznete na webových stránkách na konci září.
Partneři konference:

Program konference
9:00
Pavel Tlustoš
Zahájení konference

Jan Habart
Úvodní slovo

9:15 – 10:30

13:15-14:30

Bioenergetika a legislativa

Projekt ReStEP a státní správa

Luděk Šikola – AK Šikola
Legislativní změny v bioenergetice

Ivan Novotný – VÚMOP
IS Restep - Interaktivní mapa OZE

zástupce Amper Market
Trh s energií z biomasy

Miroslava Knotková – EAZK
Využití ReStEP v územních energetických koncepcích

Martin Bursík – Komora OZE
Budoucnost bioenergetiky v ČR

Petr Jílek – MZe
MZe a bioenergetika

Zástupce ERÚ
bude upřesněno

Jakub Hrbek – SFŽP
Metodika podpory OZE

DISKUSE 10:30-10:45

DISKUSE 14:15-14:30

---

---

COFFEE BREAK 10:45 - 11:00

COFFEE BREAK 14:30-14:45

---

---

11:00 – 12:00

14:45 – 16:15

Bioenergetika v zahraničí

Bioenergetika v praxi
Jan Saglena – Topol Bečkov
Rozvíjející se trh s RRD
Jan Veleba – Agrární komora
Agrární komora a biomasa

bude upřesněno

Karel Kuthan - Renergie
bioplynová stanice a využití energie z ní
Zástupce TUV-SUD
bude upřesněno
Richard Horký - TTS
Obecní vytápění v praxi

DISKUSE 12:00-12:15

DISKUSE 16:15-16:30

---

---

OBĚD 12:15-13:15

ZAKONČENÍ KONFERENCE

