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Vážení přátelé,
přinášíme Vám druhé číslo newsletteru EEB-CZ v roce 2015. Začátek roku proběhl ve znamení bouřlivé
odborné diskuze na téma novely energetického zákona, který procházel poslaneckou sněmovnou
počátkem března. K navrhované novele předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu se vyjadřovalo
celkem osm poslaneckých výborů, z nichž šet podalo vlastní pozměňovací návrhy. Novela zákona již
tradičně vzbudila řadu emocí, přičemž zřejmě nejsilněji se vůči novele vymezil Energetický regulační úřad,
který se obává zejména nejasných dopadů nové legislativy na energetický trh v ČR. Platforma EEB-CZ se
do diskuze zapojila spíše okrajově, a to zejména v tématech úzce navazujcích na využití finančních a
nefinančních nástrojů EU pro podporu efektivního nakládání s energiemi. Ohledně dalšího legislativního
vývoje na národní i evropské úrovni sledujte naše webové stránky www.eebcz.eu, kde Vás průběžně
informujeme o aktuálním dění. Naše aktivity můžete nově sledovat také na sociálních sítích Twitter
(@EEBCZ) a LinkedIn (Platforma EEB-CZ).
Přejeme příjemné čtení.
Váš tým EEB-CZ

OBSAH
AKTUALITY.................................................................................................................................................................. 2
Aktuální vývoj v oblasti dotací................................................................................................................................... 2
Pobídky finančního sektoru zelenému bydlení ......................................................................................................... 3
Evropské iniciativy, zájmové skupiny a další ............................................................................................................ 3
MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI .......................................................................................................................................... 5
Projektové výzvy na mobilitu .................................................................................................................................... 5
Konkrétní vypsané pozice v EEV.............................................................................................................................. 5
VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ....................................................................................................................................... 5
Naše školení ............................................................................................................................................................. 5
Poziční dokument na téma EEB pro připravovaný Pracovní program 2016-2017 ................................................... 6
Přidejte se k nám, právě hledáme ............................................................................................................................ 7
MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ ............................................................................................................................ 7

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
Platforma pro energeticky efektivní výstavbu | EEB-CZ
České vysoké učení technické v Praze | IČ: 68407700
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
www.eebcz.eu | info@eebcz.eu

AKTUALITY
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Výzva Smart Cities and Communities
V únoru proběhl v Bruselu informační den k otevřené
výzvě programu Horizont 2020 v oblasti energetiky
"Smart Cities and Communities (SCC)". Rozpočet
výzvy činí 107,18 mil. eur. Cílem výzvy je vytvářet
řešení, která budou integrovat oblast energetiky,
dopravy a informačních a komunikačních technologií
prostřednictvím tzv. „lighthouse projects“. Druhým
tématem výzvy jsou inovace zaměřené na rozvoj
standardizovaných systémů řešení pro inteligentní
města a obce. Prezentovány byly úspěšné projekty z
loňského kola výzvy SCC, do jednoho z nich je
zapojena právě i Praha.
Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny populace EU žijí ve
městech a jejich aglomeracích, vzniká dostatečný
prostor pro chytrá města a obce, která by měla být
zaměřena zejména na prohloubení spolupráce napříč
EU, zvýšení energetické účinnosti budov, produkce a
ukládání
energií,
využití
všech
možností
Strategického plánu pro energetické technologie a
urychlení jejich implementace. Do konce r. 2020 by
mělo být realizováno 25 lighthouse projektů, v jejichž
rámci je vyčleněna již stanovená částka na obnovu
budov – tzv. seed money.
V každém konsorciu musí být zastoupen průmysl,
města a společenství, městské územně plánovací
orgány a malé a střední podniky (MSP). Financování
musí být zajištěno z diverzifikovaných zdrojů přednostně ze soukromých, může být i z jiných fondů
EU. Projekty odpovídají typu Innovation Action (IA), v
rámci kterých je hrazeno až 70 % nákladů, u
neziskových institucí financování může dosáhnout až
100 %. V rozpočtu je nutné detailně zdůvodnit
náklady,
finanční
proveditelnost
musí
být
samozřejmostí. Z hlediska dopadu projektu
programová dokumentace uvádí 9 cílů, kterých by
měl projekt dosáhnout. Evropská komise doporučuje
jejich úplné začlenění do projektu. Ze současné
výzvy budou podpořeny 4, max. 5 projektů.
Více informací na: czelo.cz

Finanční nástroje pro
efektivních investic

stimulaci

energeticky

Skupina EEFIG, která se zabývala otázkou
financování a podpory růstu investic do energetické
účinnosti, ve své zprávě identifikovala 16 různých
finančních nástrojů pro investování do energetické
účinnosti budov. Sedm z těchto nástrojů je v praxi v
oblasti financování energetické účinnosti přímo či
nepřímo již používáno, zbývajících devět je novějších
s různým potenciálem pro jejich použití ke zvyšování
investic do energetické účinnosti budov v EU. Do
skupiny již využívaných finančních nástrojů patří:







Specializované jednoúčelové úvěry
Energy Performance Contracting
Přímé a kapitálové investice do nemovitostí a
infrastrukturní fondy
Podřízené úvěry
Kryté dluhopisy
Zvýhodněný leasing

Úspěšné využívání nástrojů a dosažení růstu
energeticky efektivních investic bude vyžadovat
zapojení většího počtu zúčastněných skupin, jasný
právní rámec a uplatnění řady přístupů ze strany
tvůrců politik. Zpráva přináší přehled nástrojů a dále
doporučení pro tvůrce národních politik i Evropskou
komisi. Zmíněné subjekty pak dělí dle tržních
segmentů, rozdělení fondu budov a to i s ohledem na
národní rozdíly, zejména v zemích s nízkými příjmy.
Více informací ZDE.
Evropský program LIFE nabízí finanční podporu
také českým městům a obcím
K podpoře energicky účinné infrastruktury vyvinul
distrikt v roce 2013 systematizovaný standard na
bázi deseti cílů Evropské charty "Sustainable building
and subsidising" (Udržitelná výstavba a dotace)
zahrnující všechny relevantní činnosti (budovy,
veřejná prostranství, silnice).
Projekt pokročil také k implementaci uhlíkového
účetního
nástroje,
který
monitoruje
emise
skleníkových plynů a vynaložených celkových
nákladů a služeb. Na ty aplikuje legislativu ke
zhodnocení finančního dopadu i svého působení.

Evropský program LIFE nabízí finanční podporu také
českým městům a obcím. Více informací o schématu
ZDE, program LIFE k nahlédnutí ZDE.
Rychlý přehled zdrojů financování zelené energie
Asociace starostů a primátorů (The Covenant of
Mayors) vydala
přehled
finančních
příležitostí
projektů udržitelné energie pro období 2014 - 2020,
se zaměřením na místní ekonomiku. Poskytnul
souhrnný přehled různých dostupných příležitostí
financování projektů udržitelné energie na místní
úrovni. Vypracovaný přehled zahrnuje širokou škálu
řešení od rozpočtu EU po jiné prostředky, včetně
alternativních systémů financování, jako crowdfunding, revolvingové fondy a zelené dluhopisy jako
prostředek kofinancování rozvoje a implementace
akčních plánů energetické udržitelnosti (SEAPs).
Seznam je souhrnným a rychlým přehledem, není
vyčerpávající, ale dobře poslouží k počáteční
orientaci a průzkumu možností.
Rychlého průvodce finančními příležitostmi najdete
ZDE.

POBÍDKY

FINANČNÍHO

SEKTORU

ZELENÉMU BYDLENÍ
Finanční nástroje na podporu energeticky
efektivního bydlení pro koncové uživatele
Jedním z příkladů efektivních pobídek pro koncové
uživatele je nově spuštěný nástroj na americkém trhu
- nižší úroková sazba u hypotečních úvěrů pro
budovy s energetickou certifikací. Jedná se o finanční
pobídku nejen pro nové energeticky efektivní budovy,
ale také pro existující budovy, které splní podmínky
pro získání energetické certifikace. Více informací
ZDE.
Tento problém řeší také Evropská komise. Důkazem
je otevřená výzva v programu Horizont 2020 Energy
Efficiency - Market Uptake: H2020-EE-19-2015 Zvýšení atraktivnosti investic do udržitelné energie, s
uzávěrkou 4. 6. 2015. Evropská komise má za cíl
přesvědčit finanční sektor vyvíjet nové finanční
produkty a postupy, snížit nejistotu investorů a
pobídnout je k investování do udržitelné energetiky.
Ta je stále považována za hodně riskantní. Výzva se
zaměřuje také na veřejné investiční fondy a projekty,
které podpoří dialog nebo platformu zahrnující
energetický a finanční sektor.
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V roce 2014 měli projekty v programu EE-19 ve
výzvě Market Uptake nejvyšší míru úspěšnosti, a to
35 %. Je třeba zmínit, že dosud žádný projekt nebyl
zaměřen na třetí klíčovou oblast výzvy v rámci EE19, tedy vybudování platformy pro financování
udržitelné energie. Taková platforma by měla
podněcovat dialog mezi jednotlivými stakeholdery,
plánovat a navrhovat zlepšení. Žádosti o financovní
musí obsahovat jasný akční plán pro komunikaci
v rámci EU. Více informací najdete ZDE. Otevřená
výzva ZDE.
V současné době v rámci výzvy Market Uptake EE19 připravujeme projektovou žádost. Pokud Vás toto
téma zajímá či chtěli byst se do projektu zapojit,
napište nám.

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Nově vytvořená platforma
řídících orgánů - EMA

energetických

a

Evropská komise založila novou síť energetických a
řídících orgánů s oficiální zkratkou EMA, Česká
republika je jejím členem. V Bruselu se ve dnech 16.
a 17. března konala její první schůze.
Nově vytvořená platforma sdružuje zástupce
národních energetických orgánů a představitele
řídících orgánů kohezní politiky, zabývající se oblastí
energetiky. Jejím cílem je pomoci členským státům
co nejlépe využít kohezní politiku k financování
energetické efektivity, energie z obnovitelných zdrojů
a inteligentní energetické infrastruktury, stejně jako
výzkumu souvisejícího se spotřebou energie a
inovacemi. Síť bude fungovat jako neformální
platforma pro výměnu informací, sdílení dobré praxe,
zkušeností a poznatků z nejnovějšího vývoje. Setkání
jsou plánována dvakrát ročně, pracovní skupiny
mohou být v aktuálních púřípadech svolány ad hoc.
K tématům, které řešila zahajovací schůze nového
uskupení, patřilo i využívání finančních nástrojů k
podpoře dalších investic v oblasti energetiky, stejně
jako role energetiky v investičním plánu Evropské
komise ve vztahu k energetické renovaci budov. Více
informací ZDE.
Evropský projekt "Veřejné osvětlení - EPC"
Veřejné osvětlení může představovat až 30-50%
celkové spotřeby elektrické energie obcí. LED

technologie pro veřejné osvětlení byla nedávno
uvedena na trh a nabízí vysoké úspory s poměrně
krátkou dobou návratnosti. Obcím vzniká naléhavá
potřeba jednat, protože téměř 80% ze současného
veřejného osvětlení bude "vyřazeno" do roku 2017.
Rekonstrukce může významně zvýšit energetickou
účinnost a snížit náklady na elektrickou energii a
údržbu. Ta však také vyžaduje značné počáteční
investice, které jsou pro mnoho obcí velkým
problémem. Možným řešením může být inovativní
způsob financování tzv. energy performance
contracting (EPC) jako jeden ze
způsobů
financování investic do energetické efektivity.
EPC způsob financování byl zahájen v roce 2014 pod
názvem "Veřejné osvětlení - EPC" s cílem
nastartovat trh a poptávku po EPC. Projekt se
zaměřuje na vytvoření nabídky a poptávky v 9
regionech
EU
mj.
zřízením
regionálních
poradenských center, která budou poskytovat
poradenský servis ohledně EPC městům, obcím a
malým a středním podnikům jako potenciálním ESCO
dodavatelům (dodavatelům energetických služeb).
Účastníkem projektu je i Česká republika, konkrétně
jižní Čechy.
V letošním roce projekt publikoval tři dokumenty jako
praktický návod krok-za-krokem pro obce a
společnosti poskytující energetické služby na
financování rekonstrukcí veřejného osvětlení skrze
EPC: průvodce, souhrn s dotazníkem a příručku
často kladených otázek. Tyto dokumenty jsou k
dispozici v devíti jazycích a jsou šité na míru devíti
partnerským regionům. Více informací ZDE či přímo
na stránkách projektu.
Příležitost pro města - finanční
energetickým a klimatickým plánům

podpora

Francouzský distrikt Essonne County, člen sdružení
energetických měst od roku 2006, publikoval
inspirativní přehled výsledků, kterých dosáhl během
své účasti na evropském projektu LIFE+ CLIMATE.
Mezisektorové poznatky přináší zajímavé náměty pro
česká města.
Jedna z projektových aktivit byla zasvěcena vytvoření
Ekologické materiální knihovny. Knihovna také slouží
jako poradenské centrum a zvyšuje povědomí o
všech
územně
zainteresovaných
subjektech
věnujících se udržitelným residenčním technologiím.
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Dále knihovna iniciovala vytvoření webové platformy
„Chytrá renovace“. Dalším výstupem projektu je nová
“Vitrína energií”, která propaguje místní iniciativy a
podporuje propojení zúčastněných subjektů ke vzniku
projektů energické účinnosti. Ohledně mnohých
alternativ
dopravy
ke
klasickým
osobním
automobilům projekt vydal publikaci ke „Kolaborativní
platformě mobility“, která uživatelům radí o veřejné
dopravě, aktivních módech, spolujízdě, sdílení
automobilů a dalších.
Evropský projekt důvěry investorů – „Investor
Confidence Project Europe (ICP Europe)"
Investice do energeticky efektivních renovací budov
jsou odhadovány na 3,5 bilionu euro. Je jasné, že
tyto finance mohou pocházet jen ze soukromého
sektoru.
Proto
na
konci
roku
2014
zahájil Environmental Defence Fund Europe iniciativu
"Evropský projekt důvěry investorů - Investor
Confidence Project Europe (ICP Europe)" k urychlení
investic do energetické účinnosti standardizací
procesu
projektové
přípravy
a
související
dokumentace.
Americký model ICP projektu vytvořil výraznou vazbu
mezi bankami, investory, energeticky efektivními
odvětvími
průmyslu,
městskými
a
státními
programy. Vedle standardizačních protokolů a
plaformy "otevřená data“ iniciativa zahájila systém
„Investor Ready Energy Efficiency™“, který poskytuje
validaci třetím stranám. V návaznosti na úspěšný
průběh amerického modelu, evropská varianta
programu ICP sjednocuje investory, banky, majitele
nemovitostí a další zúčastněné strany průmyslu za
účelem vytvoření otevřených standardizačních
protokolů pro rozvoj energeticky efektivních projektů
v rámci Evropy.
Standardizace je potřebným výchozím bodem
Standardizace sjednocuje produkty, urychluje
související procesy, snižuje dlouhodobé závazky,
urychluje investice, snižuje náročnost a transakční
náklady, umožňuje porovnávat výsledky projektu a
shromažďovat data umožňující hodnocení výkonnosti
projektu. Investoři a banky nemohou vybudovat týmy
energetické efektivity pro ad hoc procesy, které jsou
běžnou praxí současného dění v dané oblasti, ale jen
pro standardizované postupy.
Projekt ICP Europe není vytvářením nových
technologických standardů a není snahou zavést

model aplikovaný v USA. Cílem projektu je využít již
existující standardy v průběhu celého procesu vývoje
a dokumentování energeticky efektivních projektů.
Evropský a americký model mají společný jeden znak
- přístup a základní procesy. Standardy a protokoly
obou dvou modelů jsou odlišné, mají rozdílné výchozí
technické zázemí. Sjednocené přístupy umožní
přivést investory, kteří chtějí investovat do
energetické efektivity a působit na obou stranách
Atlantiku
a
celosvětově.
Investoři mají jasno: standardizace, jinak žádné
finance do energetické efektivity
Evropa svých cílů v oblasti změny klimatu a
energetické bezpečnosti bez těchto investic
nedosáhne. Právě teď je nejvyšší čas pro
standardizaci a vytvoření žebříčku energetické
efektivity. Pokud v konkrétní jurisdikci běží program
renovace - ať nový či dlouhodobý, projekt
ICP Europe může pomoci implementovat bezplatný
otevřený nástroj a metodologii k dosažení lepších
konzistentnějších výsledků a přitáhnout soukromý
kapitál. Více informací ZDE.
Evropské architektonické dědictví a energetická
efektivita - projekt EASEE
Přibližně polovina evropských budov a staveb vznikla
v období před rokem 1975, tedy v době, kdy se
neřešily otázky energetické šetrnosti, spotřeby
energií a emisí oxidu uhličitého. Se sílícím tlakem a
nároky na energetickou efektivitu také roste potřeba
transformace evropského architektonického dědictví.
Rostoucí potřebu přestavby existujícího fondu
evropských staveb má na zřeteli i Evropská unie. To
dokládá podporou projektů zaměřených právě na
renovaci již existujících staveb a jejich přizpůsobení
novým energetickým požadavkům. Jedním z
takových projektů je projekt EASEE (Envelope
Approach to improve Sustainability and Energy
efficiency in Existing multi-storey multi-owner
residential buildings), zaměřený na vývoj nových
izolačních materiálů pro staré budovy.
Dosavadním výsledkem projektu jsou 3 prototypy
izolačních materiálů:
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izolační materiál ze tří vrstev polyesterových
vláken s nejvyšší teplotní izolací,




izolační materiál s jednou vrstvou
polyesterových vláken, s textilií na obou
stranách,
izolační materiál z perlitu jako nejlevnější
varianta.

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PROJEKTOVÉ VÝZVY NA MOBILITU
Nově je na stránkách platformy přístupná sekce
„Mobility pro výzkumníky“. V sekci zveřejňujeme
vybrané evropské i světové příležitosti mobility pro
studenty i odborníky z oblasti energeticky efektivní
výstavby. Sekci naleznete pod záložkou „Aktuálně“.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE V EEV








PhD position “Buildings’ energy demand at
urban scale”, Switzerland
PhD position: “Bridging building energy and
urban microclimate", Switzerland
PhD position: "Building Energy Simulation
Aspects of Future Energy Systems
Integration", Ireland
Fellowship: "Experimental analysis and
simulation of processes and sustainable
energy technologies in the industrial sector",
Italy
MARIE S. CURIE IF All fields, Spain
Feasibility study of energy investments, Italy

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
NAŠE ŠKOLENÍ
Platforma pro energeticky efektivní výstavbu pro
Vás připravuje sérii specializovaných školení
zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností
v oblasti
energeticky
efektivní
výstavby.
Ústředním tématem jarních školení jsou dotační
příležitosti.

Školení "Lobbying in European affairs" v Praze
31. 3. 2015 proběhlo první z této řady chystaných
školení v budově Rektorátu Českého vysokého učení
technického v Praze. Tématem byl „Lobbying in
European affairs“, o kterém přednášel mluvčí Stálého

zastoupení Maďarska v EU Márton Hajdu. V první
části lektor představil základní členění evropských
institucí a aktérů, kteří dění v Bruselu ovlivňují.
Zaměřil se na výzkumnou a vývojovou politiku,
specificky na oblast energeticky efektivní výstavby a
na její české představitele v Bruselu. V další části
školení se účastníci dozvěděli, jaké metody je možné
v lobbingu uplatnit, a jak je využít v praxi. Naučili se,
jak napsat "advocacy letter" tak, aby měl požadovaný
dopad. Školení bylo bezlaptné a proběhlo v
anglickém jazyce.
V průběhu dubna a května 2015 jsou naplánována
další tři školení, a to v Ostravě, Zlíně a Českých
Budějovicích.
Dotační
příležitosti
z méně
komunitárních programů v Ostravě

známých

Ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.
a
Krajskou
hospodářskou
komorou
Moravskoslezského kraje platforma uspořádala druhé
ze svých plánovaných školení, tentokrát na téma
"Dotační příležitosti z méně známých komunitárních
programů v oblasti energeticky efektivní výstavby".
Jednodenní školení se uskutečnilo v Ostravě 28. 4.
2015 a obsahovalo praktické informace nejen k
relativně známému programu Horizont 2020, ale
zaměřilo se zejména na méně známé dotační
příležitosti a programy.
Prezentovány byly programy jako EIT (innoEnergy,
ClimateKIC), EUREKA, Eurostars2 a další, ale také
vztah komunitárních programů a operačních
programů (zejména OP VVV a OP PIK) a jejich
synergie v novém programovém období 2014-2020.
Školení proběhlo interaktivní formou a bylo určeno
zejména účastníkům ze soukromého sektoru.
Dotační příležitosti pro MSP v oblasti energeticky
efektivní výstavby ve Zlíně
Ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o.p.s. platforma uskutečnila jednodenní
školení, tentokrát na téma "Dotační příležitosti v
oblasti energeticky efektivní výstavby pro malé a
střední podniky". Školení proběhlo 30. 4. 2015 a
přineslo praktické informace o možnostech
financování projektů v interaktivní formě. Bylo
zacíleno na malé a střední podniky, kterým přineslo
tipy na přípravu projektové žádosti, vydefinování
projektového záměru a sestavení projektového
konsorcia.
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Finanční nástroje pro oblast energeticky efektivní
výstavby, 26. 5. 2015, České Budějovice
Školení je pořádáno Platformou pro energeticky
efektivní výstavbu ve spolupráci s Regionální
rozvojovou agenturou jižních Čech a Jihočeskou
hospodářskou komorou. Zaměřeno bude na finanční
nástroje pro oblast energeticky efektivní výstavby, a
to nejen z komunitárních programů (nejznáměji
Horizont 2020), ale také z relevantních operačních a
méně známých programů.
Školení představí principy veřejné podpory
energeticky efektivní výstavby a vysvětlí, co jsou
finanční nástroje, kdo je zprostředkovává a jaké jsou
jejich rozdíly od klasických dotačních schémat.
Zmíněny budou podpůrné nástroje Evropské
Investiční Banky jako např. úvěry pro rozsáhlé
projekty, zprostředkované úvěry, mikro-financování,
nástroj InnovFin a další. Prezentovány budou i
finanční nástroje Evropských strukturálních a
investičních fondů ESIF, komunitárních programů pro
malé a střední podniky, programu COSME aj.
Všechna školení jsou pro účastníky zdarma.
V případě zájmu prosím využijte pro registraci
kontaktního formuláře na našich stránkách. Zde
naleznete i podrobné programy jednotlivých školení.

POZIČNÍ

DOKUMENT NA TÉMA

PŘIPRAVOVANÝ

PRACOVNÍ

EEB

PRO

PROGRAM

2016-2017
Poziční dokument byl vypracován na základě
konzultací s odborníky v rámci Platformy pro
energeticky efektivní výstavbu. Každé navržené téma
obsahuje komentář, který přibližuje jeho zaměření.
Během těchto konzultací byl kladen důraz na
multidisciplinární a holistická řešení a na využívání
přírodních materiálů. Kromě toho byl důraz zacílen
na veřejné budovy, zejména na školy.
Navržená témata a komentáře pro Evropskou
komisi:
Pro rok 2016:


Inteligentní izolační materiály s vylepšenými
vlastnostmi, včetně trvanlivosti
- Vývoj technologií pro větší uplatnění
tepelně izolačních materiálů
neropného původu







Výkonostní ukazatele a monitorovací
techniky pro energetickou účinnost a kvalitu
vnitřního prostředí
- Zaměřeno hlavně na veřejné budovy
(zejména školy), soustředěné jak na
energetickou účinnost, tak na zdravé
vnitřní prostředí
Integrace pokročilých technologií pro
vytápění a chlazení
- Vyšší kvalita integrovaných řešení s
využitím nejlepších izolačních
materiálů, solární technologie a
dalších
Nové technologie a strategie pro rozvoj
využívání prefabrikovaných součástek skrze
opětovné použití a recyklaci stavebních
materiálů a konstrukcí
- Včetně posouzení životního cyklu
(Life Cycle Assessment)

Pro rok 2017:








Rozvoj renovací domů s téměř nulovou
spotřebou
- Zaměřeno hlavně na veřejné budovy
(zejména školy), soustředěno jak na
energetickou účinnost, tak na zdravé
vnitřní prostředí
Vysoce efektivní řešení hybridních úložišť
energie a tepla v obytných budovách
vyrovnávající jejich nabídku a poptávku
- Větší potřeba integrovaných a
mezioborových přístupů
Integrace získávání energie pro obytné a
komerční budovy
- Větší důraz na multidisciplinární
přístup a celostní řešení
Nové obchodní modely pro energeticky
efektivní budovy skrze adaptabilní
rekonstrukční řešení
- Hodnotící celý životní cyklus budovy
(Life Cycle Assesment)

PŘIDEJTE SE K NÁM, PRÁVĚ HLEDÁME
Hledáme asistenta/ku projektu!
Hledáme nového kolegu/kolegyni na poloviční
úvazek na pozici týmové/ho asistentky/a pro
evropský projekt Podpora mezinárodního profilování
výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby.
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Nový asistent/ka bude mít na starosti pravidelné
rešerše aktualit a akcí z oboru, aktualizaci webu a
zajištění funkce sekretariátu projektu. Podrobný
pracovní popis ke stažení ZDE.
Zájemce prosíme o zasílání CV a motivačního dopisu
na email: info@eebcz.eu. Nástup ihned.

MONITORING
ODBORNÝCH AKCÍ
Navrhování a inspekce systémů větrání a
vytápění v pasivních a nulových domech - kurz E
pro TZB specialisty
Kdy:
Kde:
Web:

6.5. - 7.5.2015
Rychnov nad Kněžnou
http://www.eebcz.eu

Systémy větrání a vytápění jsou důležitou součástí
pasivních a nulových domů. Odborný kurz Centra
pasivního domu Vám pomůže se stát specialistou
na systémy TZB v pasivních a nulových domech.
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“, na které se setkají přední světoví
experti v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace.
Konference bude sloužit 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 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.
Vhodný konstrukční systém pro pasivní domy masivní konstrukce
Kdy:
Kde:
Web:

14.5.2015
Brno
http://www.eebcz.eu

Centrum pasivního domu pořádá fórum expertů na
téma "Vhodný konstrukční systém pro pasivní domy masivní
konstrukce".
Jedinečná
možnost
networkingu s těmi nejlepšími v oboru. Nezávislí
odborníci CPD odpoví na otázky týkající se volby
vhodného konstrukčního systému pro pasivní domy,
jaká konstrukce je vhodná pro dotaci z programu
Nová zelená úsporám a na co si dát pozor u
jednotlivých konstrukčních systémů.
Konference "Zdravé bydlení v Evropě 2015"
Kdy:
Kde:
Web:

18.5.2015 - 20.5.2015
Eindhoven, Nizozemsko
http://www.eebcz.eu

Více než 90 % času trávíme uvnitř budov. Proto je
otázka dobrého a zdravého vnitřní prostředí důležitá.
Cílem konference "Zdravé bydlení v Evropě 2015" je
poskytnout
platformu
k
propojení
znalosti
sousedních vědních oborů a nových poznatků
výzkumu a vývoje.
Konference Vytápění Třeboň 2015
Kdy:
Kde:
Web:

19.5.2015 - 21.5.2015
Třeboň
http://www.eebcz.eu

Odborná sekce Vytápění STP pořádá v Třeboni
tradiční odbornou konferenci „Vytápění Třeboň
2015“. Program konference je zaměřen na nejnovější
poznatky z oboru vytápění související s činností
projektantů, výrobců a firem zabývajících se
dodávkou, montáží a provozem zařízení pro
vytápění. Vedle odborného programu a výstavky
budou
součástí
konference
i
doprovodné
společenské akce.
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WTER VI. - 6. světové fórum energetické regulace
Kdy:
Kde:
Web:

25.5.2015 - 28.5.2015
Istanbul, Turecko
http://www.wfer2015.org

Světové fórum energetické regulace je přední
světovou
konferencí
v
regulaci
energetiky.
Konference je ideálním místem pro vzájemnou
diskuzi energetických regulačních orgánů a dalších
zúčastněných stran na trhu energie o otázkách
společného zájmu a zkušenostech. Cena vstupeky je
€ 900.
Veletrh obnovitelných energií GREENPOWER
Kdy:
Kde:
Web:

26.5.2015 - 28.5.2015
Poznaň
http://greenpower.mtp.pl/en/

GREENPOWER
je
mezinárodním
veletrhem
obnovitelné energie zahrnující semináře, konference
a jiné akce a je místem setkání zástupců všech
oblastí obnovitelné energie. V tomto roce na veletrhu
budou mít svou premiéru tři programy: konference
"Energie. 21", výstavy InnoPower a E-MOBILITY.
Školení na téma „Finanční nástroje pro oblast
energeticky efektivní výstavby“
Kdy:
Kde:
Web:

26.5.2015
České Budějovice
http://www.eebcz.eu

Tématem již čtvrtého školení pořádaného Platformou
pro energeticky efektivní výstavbu, tentokrát ve
spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižních
Čech a Jihočeskou hospodářskou komorou, budou
finanční nástroje pro oblast energeticky efektivní
výstavby.
Kurz Energeticky efektivní renovace stávajících
budov
Kdy:
Kde:
Web:

25.5.2015 – 28.5.2015
Rychnov nad Kněžnou
http://www.pasivnidomy.cz

Mimořádný kurz Centra pasivního domu v Rychnově
nad Kněžnou. Jak připravit pasivní panelák? Na co si
dát pozor u historických budov? Získejte nejnovější
poznatky z praxe, prezentované na konkrétních
příkladech. Registrační poplatek je 5 490 Kč.

eceee 2015 Summer Study on energy efficiency
Kdy:
Kde:
Web:

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 energetické efektivity. Nabízí prezentace
oponovaných článků, informální setkání mezi
jednotlivými účastníky, inspirující přednášky hlavních
řečníků a networking. 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.
Brightest! Greenest!
virtuální veletrh
Kdy:
Kde:
Web:

Buildings

Europe

2015

10.6.2015 - 11.6.2015
kyberprostor
http://www.brightestgreenestbuildings.eu/

Druhý ročník jediného mezinárodního virtuálního
veletrhu zelených budov pro celou Evropu, který
představuje udržitelné stavební projekty v Evropě.
Můžete vystavovat vaše udržitelné stavební projekty
po celé Evropě s těmi správnými účastníky a
nákladově
efektivním
způsobem.
Účast na veletrhu je zdarma.
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
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denní mezinárodní konference zabývající se
otázkami v oblastech inovací a růstu, na které se
setkají přední politici, zástupci finanční sféry a
zástupci z oblasti výzkumu, inovací a obchodu. Jejím
cílem je promítnout výsledky jednání a rozhovorů do
oblasti strategie a politiky.
Týden evropské udržitelné energie
Kdy:
Kde:
Web:

15.6.2015 - 19.6.2015
Brusel
http://www.eusew.eu

Týden evropské udržitelné energie - EUSEW - je
největší evropskou událostí v oblasti obnovitelné
energie a energetické efektivity. Připojte se k
organizátorům EUSEW ze všech koutů Evropy a
zroganizujte svou vlastní akci!
Vienna Energy Forum 2015 (VEF 2015)
Kdy:
Kde:
Web:

18.6.2015 - 20.6.2015
Vídeň
http://www.viennaenergyforum.org/

VEF jako globální fórum pořádané každé dva roky
zkoumá vývojové trendy a problémy 21. století z
hlediska udržitelné energie. Tvoří také platformu k
diskusi mezi vedoucími představiteli, tvůrci politik a
praktickými činiteli v oblasti energetiky. Propojuje
všechny sektory společnosti a účastníky z celého
světa.
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,
environmentálních dopadů bytových zařízení a
osvětlení, topení a chlazení, ITC zařízení,
inteligentních měřičů a sítí, spotřebního chování,
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. V neposlední
řadě se bude v rámci konference konat i několik
workshopů k posílení mezinárodní spolupráce a
nových i existujících iniciativ a partnerství.
Efektivní rekonstrukce domů včetně bytových a
panelových
Kdy:
Kde:
Web:

11.9.2015
Praha
http://www.pasivnidomy.cz

Centrum pasivního domu pořádá fórum expertů na
téma "Efektivní rekonstrukce domů včetně bytových
a panelových". Nezávislí odborníci CPD odpoví na
otázky týkající se vhodné volby efektivní
rekonstrukce bytových či panelových domů.
ACEEE National Conference on Energy Efficiency
as a Resource
Kdy:
Kde:
Web:

20.9.2015 - 22.9.2015
Little Rock, USA
http://aceee.org

The ACEEE National Conference on Energy
Efficiency as a Resource se koná každé dva roky a
poprvé se uskutečnila již v roce 2001. Konference je
uznávanou akcí v oboru energetické efektivity. Na
konferenci se sejdou zástupci vůdčích průmyslových
oborů, kteří budou diskutovat o aktuálním vývoji a roli
energetické efektivity jako klíčovém zdroji k dosažení
ekonomických a environmentálních cílů.
Energetická efektivita budov 2015 - exkurze pro
české odborníky do Německa
Kdy:
Kde:
Web:

19.10.2015 - 21.10.2015
Německo
http://tschechien.ahk.de

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
připravuje na říjen 2015 odbornou exkurzi do
Německa na téma energetická efektivita budov.
Jedná se o třídenní zahraniční exkurzi, která je
spolufinancována
Spolkovým
ministerstvem
hospodářství a energetiky v rámci programu na
podporu exportu energeticky efektivních technologií.
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Kongres HVAC "CLIMAMED 2015"
Kdy:
Kde:
Web:

10.11.2015 - 11.11.2015
Juan-les-Pins, Francie
http://www.climamed15.eu

CLIMATED 2015 zaujímá vedoucí postavení mezi
vědecky a technicky zaměřenými kongresy v oblasti
HVAC - vytápění, větrání, klimatizace a chlazení.
Ústředním
tématem
kongresu
je
udržitelná
energetická náročnost budov.

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.

