EEB-CZ NEWSLETTER 01/2015
Váţení přátelé,
přinášíme Vám první číslo newsletteru EEB-CZ v roce 2015. Přestoţe platforma EEB-CZ vznikla aţ
v polovině roku 2014, podařilo se nám jiţ dosáhnout několika hmatatelných výsledků. Se dvěma členy
platformy jsme podali dvě projektové ţádosti do programu Horizont 2020 v celkovém objemu více neţ
10 mil. EUR. Výsledky přinesl také poziční dokument, který jsme připravovali k programu Future and
Emerging Technologies. Podařilo se nám prosadit do návrhu pracovního programu téma „nakládání
s energiemi“. Zúčastnili jsme se také konzultace Evropské komise na přípravu roadmap pro podporu
energeticky aktivních budov. Díky spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu byli dr. Řípová a doc.
Kuklík obsazeni do konzultační skupiny Evropské komise „High-Level Forum for Energy Efficient
Construction“. Webové stránky www.eebcz.eu, kde Vás průběţně informujeme o aktuálním dění a dalších
našich sluţbách, navštěvuje více neţ 200 pravidelných návštevníků. Naše aktivity můţete nově sledovat
také na Twitteru (@EEBCZ) a LinkedInu (Platforma EEB-CZ).
Přejeme příjemné čtení.
Váš tým EEB-CZ
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AKTUALITY
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
První zkušenosti s programem Horizon 2020 –
větší
prostor
pro
kreativitu,
náročnější
vyjednávání s partnery
Program Horizon 2020 ve srovnání s jeho
předchůdcem (7. Rámcovým programem) přináší
řadu změn. Širší tematické vymezení výzev zvyšující
moţnosti ţadatelů účastnit se výzev a poskytující
prostor pro kreativitu, na druhou stranu náročnější
vyjednávání s projektovými partnery při tvorbě
projektového návrhu; vyšší účast malých a středních
podniků a zástupců sektoru průmyslu obecně díky
důrazu na interdisciplinaritu a inovace; indikativní
rozpočet projektu jako matoucí informace; vágní
formulace
výzev;
nepřehlednost
při
jejich
vyhledávání,
absence
finanční
příručky
či
nedostatečné zdůvodnění hodnocení projektů - to
jsou první zkušenosti prvních ţadatelů v programu
Horizon 2020 - které byly prezentovány na semináři
ERA in Action v Bruselu.

financované z programu LIFE pro ţivotní prostředí a
oblast klimatu.
Nástroj Soukromé financování pro energetickou
účinnost (PF4EE) si klade za cíl řešit omezený
přístup k přiměřenému a cenově dostupnému
financování projektů v oblasti energetické účinnosti.
Má napomoci členským státům EU při plnění
národních akčních plánů energetické účinnosti.
Evropská komise přislíbila pro období 2014-2017
částku 80 milionů euro. Skupinu příjemců mohou
tvořit malé a střední podniky, soukromé osoby, malé
obce nebo jiné subjekty veřejného sektoru. Výše
půjček, které budou poskytovány konečným
příjemcům, se budou pohybovat v rozmezí od 40 tisíc
do 5 milionů euro, ve výjimečných případech i výše.
Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF)
bude poskytovat úvěry a investice projektům
členských států EU, které podporují zachování
přírodního kapitálu včetně přizpůsobení se změně
klimatu.

Seminář ERA in Action: First experiences with
Horizon 2020 se konal ve středu 12.11.2014.
Seminář organizovala síť IGLO, neformální síť
neziskových styčných kanceláří pro výzkum, vývoj a
inovace sídlících v Bruselu. Platforma EEB-CZ byla
českým zástupcem v síti, kanceláří CZELO (Česká
styčná
kancelář
pro
výzkum,
vývoj
a
inovace), přizvána k expertní spolupráci. Vedoucí
platformy EEB-CZ, Karolína Řípová, vedla část
workshopu věnovanému popisu témat v pracovních
programech, očekávání ţadatelů a komunikaci s
Evropskou komisí.

Hlavním cílem NCFF je prokázat, ţe projekty chránící
přírodní kapitál mohou generovat příjmy nebo šetřit
náklady

Analyticky zpracované závěry z dotazníkového
šetření a více informací o semináři jsou ke staţení na
webu. Pro více informací můţete také kontaktovat
Karolínu Řípovou na karolina.ripova@eebcz.eu.

Více informací ZDE.

LIFE
podporuje
finanční
nástroje
pro
energetickou účinnost a zachování přírodního
kapitálu
V souladu s investičním plánem předsedy Evropské
komise J.C.Junckera
pro optimalizaci vyuţívání
veřejných i soukromých zdrojů na evropské a národní
úrovni byly vytvořeny dva nové finanční nástroje

Způsobilé projekty se budou zabývat platbami za
ekosystémové sluţby, zelenou infrastrukturou,
vyrovnáváním biologické rozmanitosti a investicemi
do pro-biodiverzitního a adaptačního podnikání.
Rozpočet 100 aţ 125 milionů euro je k dispozici pro
období do roku 2017. Konečnými příjemci NCFF
mohou být veřejné nebo soukromé subjekty, včetně
veřejných orgánů, vlastníci pozemků nebo podniky.

Fi-Compass - finanční nástroje EU přehledně
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou
investiční bankou (EIB) vyvinula novou poradenskou
sluţbu zaměřenou na vyhledání a poskytování
ucelených informací o moţnostech čerpání
finančních prostředků z Evropských strukturálních a
investičních fondů, tzv. fi-compass.
Sluţba fi-compass je součástí tzv. one-stop-shopu,
jenţ má být implementován do evropské legislativy v

rámci Investičního plánu EU. Cílem tohoto opatření je
posílit technickou asistenci a zvýšit transparentnost
pro investory.
Sluţba zahrnuje manuály "jak na to", přehledy pro
rychlou orientaci, e-learning moduly, face-to-face
vzdělávací semináře a networkingové akce. Webové
stránky sluţby fi-kompas se tak postupně stanou
centrem znalostí pro ESIF finanční nástroje.
Více informací ZDE.
Horizon 2020 SME Instrument:
financování vaší ţádosti
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tipů

pro

SME Instrument (nástroj pro podporu MSP) je jednou
z nejzajímavějších moţností financování pro malé a
střední podniky v programu Horizont 2020. O tuto
administrativně nenáročnou a flexibilní podporu je
přirozeně velký zájem. Termín pro předkládání
dalších ţádostí je jiţ 18.3.2015. Pokud chcete uspět
navzdory velké konkurenci, vyvarujte se nejčastějším
chybám.
Podle Evropské komise neúspěšné
obsahovaly nejčastěji tyto nedostatky:








ţádosti

Zaměřeno příliš na projekt a nedostatečně na
obchodní příleţitost;
Nepřesvědčivý
popis
organizace
a
zdůvodnění, proč uspěje právě Vaše
organizace a nikoliv konkurence;
Nedostatečně popisuje konkurenční řešení;
Příliš nízká úroveň inovace, často snaha o
vývoj produktu, který uţ je na trhu;
Prezentace myšlenky bez širšího popisu její
komercializace;
Pouze pokouší štěstí.

Pro oblast energeticky efektivních budov jsou v
současné chvíli otevřena následující témata:
"Stimulating the innovation potential of SMEs for
a low carbon energy system" a "Boosting the
potential of small businesses for eco-innovation
and a sustainable supply of raw materials". Více
informací o otevřených výzvách najdete na
účastnickém portálu Evropské Komise ZDE a ZDE.
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EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Hledáme zájemce o spolupráci s ECHAlliance,
mezinárodní platformou pro spolupráci v oblasti
Connected Health a asistovaného bydlení
Hledáme firmy či výzkumné organizace se zájmem o
spolupráci s ECHAlliance, mezinárodní platformou
pro spolupráci v oblasti Connected Health a
asistovaného bydlení. Prostřednictvím Univerzitního
centra pro energeticky efektivní výstavbu (UCEEB)
jednáme o rozšíření aktivit ECHAlliance na Českou
republiku.V březnu 2015 plánujeme setkání firem a
dalších organizací se zástupci ECHAlliance.
Mezi hlavní přínosy ECHAlliance patří:







vyhledávání vhodných zdrojů financování pro
projekty jednotlivých členů či jejich uskupení;
moţnost prosazení nového evropského
dotačního programu Active and Assisted
Living v Česku;
podpora mezinárodní spolupráce a pomoc s
vyhledáváním vhodných partnerů;
asistence při vstupu na trh nebo při rozšíření
aktivit na zahraniční trhy;
sdílení know-how a osvědčených postupů.

Pokud se chcete zúčastnit jarního setkání (březen
2015) nebo získat bliţší informace ohledně moţností
spolupráce s ECHAlliance, kontaktujte Tomáše
Váchu (tomas.vacha@uceeb.cz). Více informací o
aktivitách
ECHAlliance
najdete
také
na
www.echalliance.com.
Známe vítěze Building Efficiency Awards 2014
Druhý ročník Building Efficiency Awards (BEFFA
2014) vyvrcholil během slavnostního večera ve
čtvrtek 27.11.2014. Z 230 přihlášených staveb z ČR
a SR vybírala letos odborná porota nejlepší projekty v
sedmi kategoriích. EEB-CZ se podílela na soutěţi
jako metodický partner.
Soutěţ hodnotila nejen architekturu, ale také
pouţívané materiály a výslednou energetickou
náročnost staveb. Účastnit se mohly projekty z České
republiky a ze Slovenska. Projekty soutěţily v šesti
kategoriích (Rodinné domy, Bytové domy, Nebytové
budovy, Rekonstrukce (bytová
i nebytová),
Revitalizace panelových domů, Dřevostavba). Vedle
obvyklých kategorií byla udělena také cena hlavního

partnera Saint-Gobain s názvem Multikomfortní dům,
kterou získal Dům pro seniory Modřice u Brna (Ing.
arch. Josef Smola, Ak. arch. Aleš Brotánek). O
celkovém umístění rozhodovala porota, sloţená
z architektů, designérů a jiných odborníků z oboru
energeticky efektivní výstavby.

organizátorů EUSEW a Vaše organizace, firma,
město či region se stane součástí evropského dění.
Mezi odbornou komunitu rozšíříte povědomí o svých
aktivitách a produktech.

Mezi nejúspěšnější projekty v rámci celé soutěţe
patří projekt Pasivní RD Stúpava (Ing. arch. Pavol
Pokorný, POKORNY ARCHITEKTI S.R.O.), který
zvítězil v kategorii Dřevostavby a dále se umístil na 2.
místě v kategorii Rodinné domy a na 3. místě
v kategorii Multikomfortní dům. Dalším příkladem je
Dům v úţině (Ing. Michal Procházka, ATELIER
SAEM, S.R.O.), který obsadil 1. místo v kategorii
Rodinné domy a 2. místo v kategorii Dřevostavby.

Inspirovalo Vás něco z oblasti efektivní a
udrţitelné energie ve Vašem okolí, co by
zaslouţilo pozornost na takové akci? Pokud ano,
napište nám! Budeme rádi za uţitečné tipy!
Pomůţeme Vám se zapojením do EUSEW a jeho
koordinací. Informace o loňském ročníku naleznete
ZDE.

Seznam vítězných projektů a jejich autorů u
jednotlivých kategorií, stejně jako obsazení druhých a
třetích míst naleznete ZDE. Více informací
na www.beffa.eu.
Týden udrţitelné energie EUSEW 2015
Týden evropské udrţitelné energie je největší
evropskou událostí v oblasti obnovitelné energie a
energetické efektivity. V letošním roce je naplánován
na 15. – 19. června 2015, doprovodné akce
„Energetických dnů“ budou probíhat během celého
měsíce.
Cílem je rozšířit osvědčené postupy, vzájemně se
inspirovat novými myšlenkami a budovat kontakty pro
spolupráci na plnění stanovených cílů v oblasti
energetiky a klimatu EU.
Během
Energetických
dnů
budou
probíhat
konference, výstavy, online akce, prohlídky, dny
otevřených dveří, semináře, workshopy, mediální
kampaně, koncerty, prezentace se zaměřením na
efektivní a obnovitelnou energii. Akce mohou
organizovat místní a regionální samosprávy,
soukromé
společnosti,
obchodní
organizace,
komerční řetězce, asociace, občanská sdruţení a
neziskový sektor, školy, vzdělávací a výzkumné
instituce i odborníci.
Proč se zapojit do „Energetických dnů“?
Participací na této zavedené akci celoevropského
formátu získáte snadno velmi dobře zacílenou
pozornost médií i odborné komunity, na kterou byste
za běţných okolností museli vynaloţit obrovské
finanční prostředky. Získáte podporu ze strany
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Podílejte na prvním EUSEW 2015 v Česku

Nové znalostní a inovační společenství InnoLife
Evropský inovační a technologický institut (EIT)
podpořil vznik nového znalostního a inovačního
společenství InnoLife. Jedná se o konsorcium více
neţ 50 partnerů (a 90 přidruţených organizací) z řad
univerzit, výzkumných ogranizací a soukromých
firem. Hlavním cílem je podpora rozvoje podnikání a
vznik inovací pro zdravé bydlení a aktivní stárnutí.
InnoLife mimo jiné nabízí podporu projektům, které
se snaţí naplňovat jeho cíle. Pro oblast energeticky
efektivní výstavby je zajímavá především výzva
"podpora zdravého bydlení". Zaměření InnoLife se
tak blíţí platformě ECHAlliance, o které jsme psali
dříve a která se v současné době profiluje v Česku.
I české subjekty mohou v budoucnu čerpat z InnoLife
finanční podporu
Ţádný český subjekt bohuţel není členem InnoLife.
Přesto je moţné získat na projekty řešící témata
společenství InnoLife podporu, a to díky spolupráci s
členskými organizacemi, podobně jako v ostatních
společenstvích EIT (např. InnoEnergy). O této
moţnosti jsme se zmiňovali na semináři BEFFA, viz
přiloţená prezentace.
Další
informace
naleznete
na
stránkách
společenství InnoLife, detailní zprávu k jeho
vyhlášení ZDE.

AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
Veřejná
konzultace
Evropské
Komise
Energeticky aktivní budovy – výzva pro zapojení
expertů
Téměř 40 % veškeré spotřeby energie v EU pohlcují
budovy. V souladu se směrnicí 2010/31/EU o
energetické náročnosti budov (EPBD), jsou
nízkoenergetické, pasivní, ale i aktivní budovy
budoucností tohoto sektoru, jakoţto také klíčem pro
plnění národních energetických a klimatických cílů.
Evropská komise se snaţí nalézt nástroje na posílení
trhu s energeticky aktivními budovami a potřebuje
Vaše odborné znalosti a zkušenosti.
Konzultace proběhla v prosinci 2014
Dotazník ke konzultaci naleznete ZDE, výsledky
zašleme na vyţádání. Pokud se chcete konzultace
stále zúčastnit, prosím kontaktujte nás. Můţete
získat příleţitost působit v budoucí expertní skupině,
která bude sdílet zkušenosti ze svých regionů a bude
pomáhat rozvoji nástrojů PEB politiky v souladu s
poţadavky vašeho regionu.
Lobbing nejúspěšnější v sektoru energetiky
Důkazem, ţe se taková snaha můţe vyplatit, je
průzkum mezi politiky z 20 evropských zemí z roku
2013 (jak z Evropského parlamentu, tak z parlamentů
národních). Ukázalo se, ţe právě v sektoru
energetiky je podle názoru politických špiček cílený
lobbing nejúspěšnější. Jako velmi efektivní jej vidí
téměř 70 % dotázaných politiků. Efektivita lobbingu v
energetice je tak v očích politiků zhruba třikrát
úspěšnější neţ lobbing v oblasti spotřebního zboţí či
maloobchodu. Studii je ke staţení ZDE.
Energeticko-efektivní hlídka – projekt mapující
provádění národních politik energetické účinnosti
– připojte svůj názor i Vy!
V roce 2014 Evropská unie odstartovala realizaci třetí
etapy projektu „Energeticko efektivní hlídka“ EEW 3.
Hlavním cílem projektu je usnadnit provádění
směrnice o energetické účinnosti (EED) v celé EU, a
zajistit konstantní zpětnou vazbu o provádění
evropských a národních politik v oblasti energetické
účinnosti.
Na zprávy o stavu národních polik
dotazování a propojování hlavních aktérů
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navazuje

Projekt EEW 3 navazuje na předchozí 2 etapy
projektu – EEW 1 a EEW 2. V průběhu první etapy
projektu (2007 – 2010) vznikaly Národní akční plány
energetické účinnosti. V rámci druhého kola projektu
EEW2 (2010-2013) probíhaly konzultace s odborníky
na jednotlivé národní politiky energetické účinnosti a
jejich vnitrostátní legislativu. Na základě toho vzniklo
28 zpráv z jednotlivých zemí poskytujících dobrý
přehled o stavu národních politik v oblasti
energetické účinnosti.
Projekt ve své třetí fázi má za cíl aktivovat,
konzultovat
a
propojit
klíčové
sítě
všech
zúčastněných stran – zákonodárce, místní a
regionální samosprávu, zástupce obchodní sféry a
odborníky, dělat průzkumy, dotazníková šetření,
screening národních akčních plánů energetické
účinnosti a analyzovat vstupy hlavních zúčastněných
stran.
Zapojte se do průzkumu o vývoji politiky energetické
účinnosti ČR
V rámci EEW 3 byl právě zahájen průzkum a
shromaţďování názorů o vývoji národních politik v
oblasti energetické účinnosti členských států EU za
poslední 3 roky.
Připojte Váš názor a vyplňte dotazník. Více informací
a dotazník ZDE.

MOBILITNÍ PŘÍLEŢITOSTI
PROJEKTOVÉ VÝZVY NA MOBILITU
Aktuálně můţete podávat projektové ţádosti v rámci
mobilitního schématu Marie Sklodowska-Curie,
podtyp Marie Sklodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange (RISE):


Research and Innovation Staff Exchange
(RISE)

KONKRÉTNÍ VYPSANÉ POZICE V EEV



PhD position on 'Smart Retrofitting of Urban
Housing in Amsterdam and Mianyang'
(Environmental Policy Group)
R&D positions for innovation in sustainable
energy - A European Marie Curie mobility
programme





2 post-doc positions and one Senior
Research and Teaching Assistant on energy
efficiency improvement in buildings and
industry: Switzerland
PhD position “Buildings’ energy demand at
urban scale”: Zurich, Switzerland

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ

spadají do skupiny "Ecosystem engineering" a
"Complex bottom-up construction".
Pracovní program - první výzvy
Pracovní program by měl být schválen v průběhu
roku 2015 a první výzvy lze očekávat na začátku roku
2016. Více informací naleznete ZDE.

PŘIDEJTE SE K NÁM, PRÁVĚ HLEDÁME
NÁMĚTY A TÉMATA Z POSITION PAPERU
EEB-CZ REFLEKTOVÁNA V PRACOVNÍM
PROGRAMU FET 2016-2017
Na jaře 2014 Evropská komise vyhlásila veřejnou
konzultaci k oblasti FET Proactive v programu
Horizont 2020 na období 2016-2017. Platforma EEBCZ
k
tématu
formulovala
poziční
dokument (více ZDE)
na
základě
odpovědí
sesbíraných od českých stakeholderů. Evropská
Komise nyní zvěřejnila vyhodnocení konzultace a
základní strukturu připravovaného pracovního
programu pro FET Proactive. Mezi podporovanými
tématy se nově objevují například "nové technologie
v oblasti nakládání s energiemi", coţ bylo jedno z
hlavních
doporučení
pozičního
dokumentu
zpracovaného EEB-CZ.
Nové technologie pro nakládání s energiemi,
extrémně odlehčené a inteligentní konstrukce,
automatizovaná výstavba
Vyjma prosazení tématu nových technologií pro
nakládání s energiemi se v návrhu pracovního
programu FET na 2016-2017 objevují další témata
doporučovaná v pozičním dokumentu EEB-CZ.
Prvním z nich jsou extrémně odlehčené a inteligentní
konstrukce, které jsou nejen šetrné k ţivotnímu
prostředí, ale jsou také jednoduše pochopitelné
široké veřejnosti. Díky sniţování objemu materiálu,
ceny a potřebné mechanizace (první krok), můţe být
větší prostor věnován inteligentním a responzivním
technologiím (druhý krok).
Druhým
tématem
je
vyuţití
robotiky
pro
automatizovanou výstavbu (tzv. self-assembly)
vyuţitelnou například v extrémních podmínkách při
vesmírných misích (konstrukce na Měsíci nebo na
Marsu). Tato témata v současné podobě návrhu
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Hledáme posilu na pozici "konzultant projektů
financovaných z EU finančních mechanizmů se
zaměřením na oblast energeticky efektivních budov"
Jádrem práce bude vedení přípravy projektových
ţádostí v oblasti energeticky efektivní výstavby ve
vazbě
na
sluţby
poskytované
platformou.
Zaměstanec bude zodpovědný také za sběr a
analýzu informací v oboru energeticky efektivní
výstavby, s důrazem na vývoj politik EU, a jejich
zveřejňování na webových stránkách.
Poţadovaný nástup – ihned
Podrobnější popis pozice najdete v přiloţeném
dokumentu. Motivační dopis a ţivotopis prosím
zašlete
na
e-mailovou
adresu:
vojtech.nosek@eebcz.eu.

SEMINÁŘE EEB-CZ NA ROK 2015
Vypsali jsme témata školení na rok 2015.
V
rámci
série specializovaných
seminářů
zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v
oblasti energeticky efektivní výstavby jsme pro Vás
dle Vašeho dosavadního zájmu připravilitři školení:




Lobbying in European affairs (Praha,
31.3.2015)
Dotační příleţitosti z méně známých
komunitárních
programů
(Ostrava,
28.4.2015)
Dotační příleţitosti pro MSP v oblasti
energeticky
efektivní
výstavby
(Zlín,
30.4.2015)

Na webových stránkách (http://www.eebcz.eu/...)
bude brzy k dispozici podrobný program a odkaz na
registraci k jednotlivým školením. Pokud máte zájem
o školení ve Vašem regionu, prosím kontaktujte nás.

Sledujte nás
LinkedInu

na

Twitteru

a

diskutujte

na

Sledujte novinky z oblasti energeticky efektivní
výstavby, postřehy z odborných akcí, které
navštívíme, pozvánky na semináře platformy EEB-CZ
i jiné zajímavé akce, mobilitní příleţitosti a mnohé
další na našem Twitteru (@EEBCZ) nebo diskutujte
ve skupině "Platforma pro energeticky efektivní
výstavbu EEB-CZ" na LinkedInu (přidejte se ZDE).
Naučte se vyuţívat všechny moţnosti, které LinkedIn
nabízí
V prosinci minulého roku jsme navštívili seminář
"LinkedIn pro start-upu" pořádaný Jihomoravským
inovačním centrem v Brně. Školení vedené
Vítězslavem Klementem, odborníkem na sociální
sítě, bylo určeno zejména firmám, začínajícím firmám
a veřejným organizacím, které chtějí navazovat a
udrţovat obchodní kontakty a aktivně s nimi
pracovat. Školení se zaměřovalo na to jak si vytvořit
kvalitní osobní profil, profil organizace, jestli vyuţívat
raději profil nebo skupinu, jak vyhledávat
potencionální zaměstnance, jak podat pracovní
inzerát či do jaké míry je efektivní reklama na
LinkedIn.
Zápis ze školení je ke staţení na webu, avšak pouze
členům platformy EEBCZ od úrovně BASIC.

(vi) Energetické úspory a udrţitelnost. Termín pro
zasílání abstraktů pro ústní prezentace 10.11.2014.
Termín pro zasílání abstraktů pro postery
11.12.2014. Registrace na akci je otevřena do
13.1.2015
World Sustainable Energy Days 2015
Kdy:
Kde:
Web:

25.2.2015 - 27.2.2015
Wels
http://www.wsed.at/en/call-for-papers...

World Sustainable Energy Days je jedna z největších
pravidelně pořádaných akcí v této oblasti. Uţ více
neţ po dvacáté se sjedou experti z celého světa, aby
se zúčastnili této události, jeţ se vyznačuje unikátní
kombinaci
konferencí
na
téma
udrţitelné
energie. Kromě 5 tematických konferencí program
World Sustainable Energy Days nabízí také prostor
pro komerční prezentace a B2B setkání či prezentaci
posterů. Termín pro zasílání abstraktů a návrhů
přednášek je 10. října 2014.
Ecobuild 2015
Kdy:
Kde:
Web:

3.3. - 5.3.2015
Londýn
http://www.ecobuild.co.uk...

Konference Ecobuild 2015 bude zahrnovat širokou
škálu
interaktivních
a
inovativních
atrakcí,
demonstračních aktivit, nejnovějších produktů a
technologií a velký výběr akcí oficiálních partnerů.

MONITORING
ODBORNÝCH AKCÍ

Konference IRES a ENERGY STORAGE EUROPE
2015

Energy and Materials Research Conference –
EMR2015

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

25.2.2015 - 27.2.2015
Madrid
http://www.emr2015.org/

Výzkum materiálů, procesů a systémů je v
současnosti povaţován za kritický aspekt rozvoje
ekologičtější a efektivnější energie. Konference se
zaměřuje na nejnovější výzkumné poznatky v oblasti
materiálů a procesů v široké škále oblastí, pro členy
EEB-CZ mohou být relevantní především tyto: (i)
Solární energie, (ii) Přenos, distribuce a skladování
energie, (iii) Materiály pro osvětlení, (iv) Materiály pro
úspory energie, (v) Energeticky efektivní budovy a
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9.3. - 11.3.2015
Düsseldorf
http://www.eurosolar.de/en...

9. ročník mezinárodní konference na téma
skladování energie z obnovitelných zdrojů a veletrh
IRES 2015 se poprvé koná v Düsseldorfu. Pokud
máte zájem o špičkový výzkum v oblasti nejnovějších
řešení skladování energie z obnovitelných zdrojů a
chcete se setkat s mezinárodními vědeckými
kapacitami v oblasti energie a jejího skladování, pak
konaná akce IRES je určena právě pro Vás.

ISH 2015 - veletrh
obnovitelné zdroje
Kdy:
Kde:
Web:

technologií

vyuţívající

10.3. - 14.3.2015
Frankfurt n. M.
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt...

„Komfort se setkává s technologií“ zní motto předního
světového veletrhu ISH 2015. Veletrh představuje
témata orientovaná na budoucnost jako je
udrţitelnost zdrojů a obnovitelné zdroje energie.
Klíčová témata veletrhu ISH 2015 jsou: Interiér +
Technologie – design a funkce v harmonii,
Energetická účinnost plus a Stavby budoucnosti.
Exhibition & Conference on Energy Efficiency &
Renewables for South-East Europe
Kdy:
Kde:
Web:

11.3. - 13.3.2015
Sofie
http://viaexpo.com/en...

Jihovýchodní Evropa hraje klíčovou roli pro splnění
evropského cíle 20-20-20. Region má velký potenciál
pro pouţívání obnovitelné energie, díky které se
můţe stát energetická síť flexibilnější a nezávislejší.
Energetická efektivita je příleţitostí, jak sníţit
energetickou náročnost místní ekonomiky a pomoci
vytvořit atraktivní trh pro zahraniční investory.
Konference se zaměří na příklady dobré praxe a
výzvy v energetickém sektoru v Jihovýchodní Evropě.
Jiţ pojedenácté umoţní zasednout k jednomu stolu
rozhodovatelům a expertům ze sektoru energetiky,
operátorům energetických sítí, stavebního průmyslu,
financí i státní správy.
Dotační příleţitosti
efektivity
Kdy:
Kde:
Web:

pro

projekty energetické

12.3. - 13.3.2015
Barcelona
http://www.eipa.eu/files...

Tento dvoudenní seminář v prvním dni představí
legislativu související s energetickou efektivitou, ve
druhém budou vysvětleny různé dotační i finanční
mechanizmy dostupné pro oblast energetické
efektivity. Sloţitá struktura evropských programů
bude srozumitelně vysvětlena. Příklady budou
zahrnovat mechanizmy jako EEEF, ESI, Horizon
2020, renovační fond atd. Teorie bude doplněna o
konrétní příklady a diskuzi s předními experty z
oboru. Cena: € 950.
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Kurz "Úvod k navrhování pasivních a nulových
domů 2015"
Kdy:
Kde:
Web:

16.3.2015
Praha
http://www.pasivnidomy.cz/akce/...

Jedná se o jednodenní základní kurz "A" určený pro
inspiraci a pochopení základních principů návrhu
pasivních a nulových domů pořádaný nezávislým
expertním sdruţením Centrum pasivního domu. Kurz
je
určený nejen
architektům,
projektantům,
zástupcům státní správy, studentům stavebních
oborů, ale i potenciálním investorům a všem, kdo se
o problematiku nízkoenergetické výstavby zajímají a
chtějí získat informační náskok.
RACIOENERGIE - 25. mezinárodní veletrh vyuţití
energie
Kdy:
Kde:
Web:

25.3. - 28.3.2015
Bratislava
http://www.incheba.sk/vystavy...

Veletrh přináší nové trendy ve stavebnictví i v
architektuře. Pod jednou střechou lze nalézt vše pro
stavbu a rekonstrukci, včetně nových revolučních
materiálů, které zabezpečují úsporu energie a
inteligentní elektroinstalace. Veletrh je obohacen o
široký doprovodný program plný rad a doporučení.
Veletrh v tomto roce obohatí také nová sekce s
názvem "voda". Právě voda je důleţitým prvkem z
hlediska obrovského potenciálu v oblasti energetiky a
nenahraditelného významu pro všechny oblasti
ţivota. Cílem je zvyšovat povědomí o vzájemných
vazbách mezi vodou a energií a informovat o
nenahraditelném významu vody.
HANNOVER MESSE 2015
Kdy:
Kde:
Web:

13.4. - 17.4.2015
Hannover Messe
http://www.hannovermesse.de/home

Vedoucím tématem jednoho z nejdůleţitějších
světových průmyslových veletrhů je Integrovaný
průmysl. Hannover Messe nabízí unikátní benefity.
Propojuje 10 předních veletrhů v jednom. Představí
nejvýznamnější produktové inovace stejně jako
nejnovější průmyslové technologie.

Pasivní domy 2015
Kdy:
Kde:
Web:

17.4. - 18.4.2015
Lipsko
http://www.passivhaustagung.de/

19. ročník mezinárodní konference a nejprestiţnější
výstava o pasivních domech tentokrát v Německu.
Passive House Standard umoţňuje kaţdému
vlastníkovi budov vyuţít výhod energetické revoluce
díky Certified Passive House Components, které
zajišťují cenovou efektivitu. Tento základní koncept
bude předmětem mezinárodní konference 2015
International Passive House Conference, která se
bude konat 17. - 18. dubna 2015 v Lipsku. Více neţ
stovka prezentujících představí exemplární projekty a
řešení pro stavební a ventilační systémy a okna v
kontextu nových i rekontruovaných budov. Výstava
představí konkrétní příklady výrobků, které jsou v
současnosti k dostání na trhu.
Mezinárodní konference EUREM
Kdy:
Kde:
Web:

22.4. - 23.4.2015
Praha
http://eurem.net...

Česká republika dostala jiţ podruhé moţnost
uspořádat
Mezinárodní
konferenci
EUREM
zaměřenou na zkušenosti s přípravou a realizací
projektů úspor energie v podnicích a organizacích. V
dubnu 2015 se v Praze uskuteční jiţ šestý ročník této
konference. Bliţší informace naleznete na webových
stránkách.

REHVA výroční konference Riga 2015 a
mezinárodní konference Pokročilé systémy
vytápění, větrání, klimatizace a zemního plynu
Kdy:
Kde:
Web:

6.5. - 9.5.2015
Riga
http://www.hvacriga2015.eu/

V květnu v Litvě proběhne výroční konference
REHVA 2015 doprovázená mezinárodní konferencí
„Pokročilé systémy vytápění, větrání a klimatizace a
zemního plynu“, kde se setkají přední světoví experti
v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace.
Konference bude slouţit jako odrazový můstek pro
praktickou realizaci inovativních myšlenek a budoucí
aplikace moderních technologií. Pro podpoření
budoucích trendů v oblasti energetické účinnosti
budov a bezpečného zásobování energií, budou pro
zástupce průmyslu a zákonodárce organizovány
speciální pracovní platformy pro zástupce průmyslu v
rámci seminářů a workshopů.
Celosvětové fórum energetické efektivity 2015
Kdy:
Kde:
Web:

12.5.2015 - 13.5.2015
Washington
http://eeglobalforum.org/register/...

EE Global je exkluzivní akcí pro zvané účastníky představitele výkonné a zákonodárné moci, tvůrce
politik a špičkové odborníky v oblasti energetické
účinnosti. Nabízí plenární a diskuzní sekce a
exkluzivní networking zaměřený na akční plány pro
příští generace energetické účinnosti.

Euroheat & Power Congress

Veletrh obnovitelných energií GREENPOWER

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

27.4. - 28.4.2015
Tallinn
http://www.ehpcongress.org/

Přes všechnu svou komplexitu jsou ústřední systémy
dodávky energie (District Energy) zaloţeny na
jednoduché a elegantní vizi: propojení lokálních
zdrojů a potřeb. Ústřední systémy dodávky energie
znamenají také propojování komunit, budov a
technologií. Připojete se k nám na jiţ 37. kongresu
Euroheat & Power a zjistěte, jak můţe tento sektor
přispívat i těţit ze stále více propojeného světa.

GREENPOWER
je
mezinárodním
veletrhem
obnovitelné energie zahrnující semináře, konference
a jiné akce a místem setkání zástupců všech oblastí
obnovitelné energie. V tomto roce na veletrhu budou
mít svou premiéru tři akce: konference "Energie. 21",
výstavy InnoPower a E-MOBILITY.
eceee 2015 Summer Study on energy efficiency
Kdy:
Kde:
Web:
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26.5.2015 - 28.5.2015
Poznaň
http://greenpower.mtp.pl/en/

1.6.2015 - 6.6.2015
Toulon
http://www.eceee.org/summerstudy

The Summer Studies jsou jednou z hlavních aktivit
eceee, která usiluje o poskytování komplexních
informací o všech aspektech energetické efektivity.
Nabízí prezentace oponovaných článků, informální
setkání mezi jednotlivými účastníky, inspirující
přednášky hlavních řečníků a networking. Výzva pro
zasílání abstraktů bude uveřejněna na konci
srpna/začátku září. Termín pro zaslání abstraktů je 2.
října 2014.
Mezinárodní kemp "Projektant pasivních domů"
Kdy:
Kde:
Web:

1.6.2015 - 13.6.2015
Glendalough
http://www.passivehouseacademy.com/...

Lze úspěšně propojit vzdělávání, zábavu a krásné
přírodní
prostředí?
Staňte
se
účastníky
mezinárodního letního kempu s mezinárodně
uznávanou certifikací v programu Certifikovaný
projektant pasivních domů pod vedením světově
uznávaných odborníků, pořádaném v prostředí
irského národního parku zvaného "Zahrada Irska", a
přesvědčte se sami.
Konference První inovační podnikatelský týden
"Přístup k financím pro výzkum, inovace a SMEs
2015"
Kdy:
Kde:
Web:

15.6.2015 - 17.6.2015
Riga
http://www.innoweek2015.eu/

První inovační podnikatelský víkend na téma „Přístup
k financím na výzkum, inovace a SMEs 2015“ je 3
denní mezinárodní konference zabývající se
otázkami v oblastech inovací a růstu, na které se
setkají přední političtí činitelé, zástupci finanční sféry
a zástupci z oblasti výzkumu, inovací a obchodu.
Jejím cílem je promítnout výsledky jednání a
rozhovorů do oblasti strategie a politiky.
8th International Conference on Energy Efficiency
in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’15
Kdy:
Kde:
Web:

26.6.2015 - 28.6.2015
Lucern
http://iet.jrc.ec.europa.eu...

EEDAL'15 poskytne unikátní forum pro diskuzi
nejnovějšího vývoje v oblasti energetiky a
environmentálních dopadů bytových zařízení a
osvětlení, topení a chlazení, ITC zařízení,
inteligentních měřičů a sítí, spotřebního chování,
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politik a programů. Bude se zabývat technickými a
komerčními pokroky a novými řešeními zejména v
oblasti energeticky efektivních bytových zařízení,
spotřební elektroniky a ICT, topení a chladící
techniky a osvětlení. Třídenní konference bude
zahrnovat plenární zasedání, kde vystoupí zástupci
vlád,
mezinárodních
organizací,
výrobců
a
akademického sektoru a budou prezentovat jejich
programy na zvýšení energetické účinnosti v
bytových přístrojích a osvětlení. Paralelní sekce
nabídnou diskuzi na spefická témata a umoţní jít do
hloubky v těchto tématech. V neposlední řadě se
bude v rámci konference konat i několik workshopů k
posílení mezinárodní spolupráce a nových i
existujících iniciativ a partnerství.
Central Europe towards Sustainable Building
Prague 2016
Kdy:
Kde:
Web:

22.6.2015 - 24.6.2015
Praha
http://cesb.cz/

Jménem Českého vysokého učení technického v
Praze a České společnosti pro udrţitelnou výstavbu
budov Vás zveme na 4. ročník konference Central
Europe towards Sustainable Building (CESB16),
která se koná 22. – 26. června 2016 v Praze v České
Republice.
Akce
se
pořádá
pod
záštitou
mezinárodních pořadatelů CIB, iiSBE, UNEP-SBCI
and FIDIC a představuje jednu z řady konferencí v
rámci Sustainable Built Environment regional
conference
series,
které
budou
zakončeny
celosvětovou konferencí World Sustainable Built
Environment Conference SBE17 v Hong Kongu.
CESB16 bude zároveň cenným příspěvkem v rámci
programu Organizace spojených národů pro ţivotní
prostředí.
Máte tip na zajímavou akci? Chcete propagovat
Vaši akci na webu naší platformy? Chcete získat
více informací? Potřebujete poradit? Máte zájem
o spolupráci s námi?
Neváhejte nás kontaktovat na info@eebcz.eu.

