EEB-CZ NEWSLETTER 07/2015
Vážení a milí čtenáři,
v aktuálním vydání newsletteru Vám přinášíme nejnovější informace o důležitých událostech v oblasti
energeticky efektivní výstavby na Evropském poli. V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili na akci
EU Sustainable Energy Week, která proběhla ve dnech 16. - 18. června 2015 v reprezentačních prostorách
Evropské komise v Bruselu. Naše platforma se programu akce účastnila jak pasivně, tak aktivně, a to
formou organizace samostatného odborného workshopu. Účastníkům byla prezentována problematika
energeticky efektivní renovace škol, energeticky efektivního osvětlení pro budovy nebo možnosti využití
geotermální energie. Pro členy platformy EEB-CZ jsou na našich stránkách (www.eebcz.eu) připraveny
zápisy z dílčích odborných akcí konference včetně obrazového materiálu. Aktivity platformy můžete také
sledovat na našem profilu na LinkedIn (Platforma EEB-CZ).
Dalším velkým tématem uplynulého čtvrtletí je bezesporu uveřejnění návrhů nových výzev pro roky 2016 a
2017 v programu Horizont 2020. V rámci nově vypsaných témat se objevují jak tradiční témata zaměřená na
technologické inovace vedoucí k úsporám energií, tak témata specifiky zaměřená na posilování
implementace evropské legislativy. V případě Vašeho zájmu o nová témata v plánovaných výzvách
programu Horizont 2020 neváhejte kontaktovat tým platformy EEB-CZ, který je schopen připravit pro Váš
projektový záměr přehled příležitostí pracovních programech na období 2016-2017.
Za celý tým EEB-CZ přejeme hezké léto a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
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AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
Veřejná konzultace ke směrnici o energetické
náročnosti budov
Evropská komise zahájila konzultaci s cílem získat
názory týkající se směrnice o energetické náročnosti
budov z roku 2010 (směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o
energetické náročnosti budov).
Konzultace k hodnocení směrnice o energetické
náročnosti budov byla zahájena 30. června 2015.
Během konzultace má být se zúčastněnými stranami
projednána revize této směrnice a vyhodnoceno, zda
jsou naplňovány její cíle. Konzultace bude také
zkoumat otázky ve vztahu k iniciativě „Chytré finance
pro chytré budovy“ a problémy příbuzné s jinými
oblastmi energetické politiky.
Vyjádřete své názory v pozičním dokumentu EEB-CZ
Platforma EEB-CZ bude v rámci této veřejné
konzultace připravovat poziční dokument. Pokud
máte zájem vyjádřit své názory a chcete se
konzultace zúčastnit s námi, případně potřebujete jen
pomoci formulovat svá stanoviska, neváhejte nás
kontaktovat na emailové adrese info@eeb-cz.eu.
Své příspěvky můžete zasílat až do 31. října 2015.
Zaregistrovat se můžete ZDE.
Nové kompetence Státní energetické inspekce
podle novely zákona o hospodaření s energií
Novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila
v platnost 1. července 2015, se zaměřuje na zvýšení
energetické účinnosti a podporu energetických úspor.
Novela zákona se dotkne jak velkých podnikatelů a
energetických specialistů, tak i široké veřejnosti.
Přináší zásadní změny v politice energetických úspor
a skrze několik úlev z již nastavených povinností
chce přispět k jejich pozitivnějšímu vnímání. Novela
odráží některé nové povinnosti vyplývající z evropské
legislativy.
Novela čerpá z evropské legislativy a mimo jiné
přináší velkým podnikatelům povinnost zpracovat
každé 4 roky energetický audit. Z hlediska EEV

přináší novinky v oblasti energetických průkazů.
Každá nová výstavba bude muset být schválena
Státní energetickou inspekcí ve vztahu k
požadavkům na energetickou náročnost.
Jednodušší a přehlednější informace o energetické
náročnosti
Pozitivním faktorem novelizace má být zmenšení
administrativní zétěže u průkazů energetické
náročnosti. Novela několika změnami reaguje na
problémy, které ukázala dvouletá praxe existence
energetických průkazů. Úlevy od energetických
průkazů budou na základě písemné dohody
poskytnuty budovám vybudovaným před rokem 1947
v případě jejich prodeje či pronájmu a dále
památkovým budovám či budovám nacházejících se
v památkové rezervaci.
Naopak jistou vyšší administrativní zátěž přinese
realitním kancelářím a dalším zprostředkovatelům,
kteří při prodeji nemovitosti budou muset uveřejnit
stupeň energetické náročnosti daného objektu.
Pokud tak neučiní, nemovitosti budou označeny
nálepkou
nejvyšší
energetické
náročnosti
(klasifikační třída G), čímž může být znevýhodněn
jejich případný prodej.
Tvůrci zákonné novely uvádějí, že změny mají hlavně
poukázat na možnosti efektivního nakládání s energií
a nemají pouze podněcovat k nepopulárnímu šetření.
Novela tak následuje trend a těsný tlak, který
nastavila Evropská unie v oblasti spotřeby energií.
Budou zrušeny plusové energetické štítky
Evropská komise plánuje předělat stávající systém
značení energetické účinnosti ledniček a televizorů,
zrušit škálu od A+++ do G a vrátit se k jasnému
stupňování A až G.
Zavedení původní stupnice mělo za cíl podpořit
energetickou efektivitu a stimulovat rozvoj a
konkurenční souboj v oblasti ekologicky šetrných
výrobků. Naprostá většina dnešních produktů ale již
do “zelené” skupiny spadá, což v roce 2010 vedlo k
rozšíření škály o stupně A+, A++ a A+++.
Spotřebitelé i ekologické organizace ovšem tvrdí, že
plusové třídy jsou při nákupu matoucí a zavádějící.

Bylo prokázáno, že spotřebitel si mnohem ochotněji
připlatí za produkt třídy A ve srovnání s B, než za
produkt A++ ve srovnání s A+.
Požadavky budou revidovány každých deset let
Zachováno by mělo být tradiční červeno-zelené
schéma značení a požadavky pro konkrétní
energetické skupiny by měly být přehodnocovány
každých deset let. Podle nových pravidel by každá
nová energetická škála měla být nastavena tak, že
žádný z na trh již uvedených výrobků nebude spadat
do skupiny A nebo B.
Komise plánuje zavedení revidované směrnice o
energetických štítcích 15. července 2015. Spolu s
ledničkami a televizory bude směrnice zahrnovat
dalších deset kategorií produktů, většinou se bude
jednat bílé zboží. Více informací ZDE.
EU na cestě ke splnění 20% podílu obnovitelných
zdrojů ve spotřebované energii
Evropské země kráčí po dobré cestě ke splnění cílů
EU v navýšení podílu spotřeby energie z
obnovitelných energetických zdrojů na 20 %.
Report o obnovitelných energetických zdrojích, který
vydala Evropská komise 16. června, uvádí, že u 25
evropských zemí se očekává splnění jejich
energetických cílů stanovených k období 2013-2014.
Alespoň ke konci roku 2014 činil podíl spotřeby
obnovitelné energie 15, 3 %. Report vyzdvihuje
Evropu a její využití obnovitelných zdrojů nad
ostatními zeměmi, protože podíl v EU na občana je
třikrát větší než kdekoliv jinde na světě. V oblasti
obnovitelných zdrojů je v Evropě zaměstnáno přes
milion lidí, a vyvezená energie z obnovitelných zdrojů
do třetích zemí se každoročně rovná 35 miliardám
euro.
Pouze 3 evropské země lehce pokulhávají za
splněním svých energetických cílů. Protože jsou
krátkodobé cíle stále zintenzivňovány, i tyto země
musí zesílit své úsilí.
Evropská transformace příkladem pro další státy,
investuje se i do dopravy
Report se dále věnuje také akceptovatelnosti
obnovitelné energie jako majoritního energetického
zdroje. Evropské cíle v obnovitelné energii se staly
klíčovým motorem pro investice v globálním měřítku
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v této oblasti a zdrojem inspirace pro ostatní země po
celém světě.
Report se okrajově zaměřil i na splnění evropského
cíle
10%
podílu
spotřeby
obnovitelných
energetických zdrojů v dopravě. Odhaduje, že v roce
2014 se dosáhlo 5,7% podílu. Což napovídá, že
deseti procentní cíl bude pro Evropu náročný, ale
proveditelný. Některé evropské země v této
transformaci postupují velice dobře.
Celý report ke stažení nalezněte ZDE .

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Aktuální statistika uzavřených výzev programu
Horizont 2020
1. prosince 2014 bylo uzavřeno prvních sto výzev
programu Horizont 2020, v rámci kterých došlo k
vyhodnocení 36 732 návrhů. Z nich byl úspěšný
každý osmý projektový návrh, což oproti
předchozímu 7. rámcovému programu znamená
úspěšnost výrazně nižší (dříve získal financování
jeden projekt z pěti). Obecně lze ale říci, že vzhledem
k navýšenému rozpočtu programu Horizont 2020
obdrží úspěšné organizace všech typů výrazně vyšší
částky než u předchozích programů.
Statistika ukazuje, že díky silnému zaměření
programu na inovace se podařilo naplnit cíl zapojení
malých a středních podniků, mezi které bylo
rozděleno 20 % financí z rozpočtu v oblastech
Společenských výzev a Vedoucího postavení v
průmyslu. Pozitivní je také úspešnost organizací
zapojených do programu zcela poprvé, které tvoří 38
% z celkového počtu financovaných.
Horizont 2020 přilákal i nové hodnotitele
Značného pokroku bylo rovněž dosaženo v
souvislosti s obnovováním skupiny odborníků, kteří
hodnotí návrhy projektů. Téměř polovina expertů v
databázi Evropské komise jsou nyní nováčci. Navíc,
z celkového počtu 11 tisíc lidí, kteří se na hodnocení
návrhů podílejí, je 35 % žen. To znamená významný
posun směrem ke 40% cíli, podle Evropské komise je
ale stále potřeba ženy více podporovat v registraci do
databáze odborníků, a to zejména v oblastech
fyzikálních a technických věd.
Detailní statistiky jsou ke stažení ZDE.

Výzva Spolkového ministerstva pro vědu a
vzdělávání pro dunajský region
Německé Spolkové ministerstvo pro vědu a
vzdělávání vydalo výzvu zaměřenou na rozvoj
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Specificky se výzva zaměřuje na vznik a rozvoj
inovačních VaV sítí německých organizací s partnery
z dunajského regionu, tedy i s Českou republikou.
Partneři mohou zažádat o podporu na maximálně 24
měsíců ve výši až 80 000 EUR.
Finanční prostředky mají být použity pro vytvoření a
následný rozvoj výzkumných a inovačních sítí mezi
zeměmi horního a dolního toku Dunaje zahrnující
německou účast. Očekává se, že projektové návrhy
se budou zabývat především cíli Evropské strategie
pro dunajský region (EUSDR) nebo specifickými
výzvami rámcového programu EU Horizont 2020 pro
výzkum a inovace. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj
sítí v tematických oblastech klimatu, energetiky,
zdravotnictví, výživy, bezpečnosti, mobility a
klíčových technologií. Termín pro podání návrhů
projektů je do 18. září 2015.
Více informací naleznete ZDE.
Nová zelená úsporám pro rodinné domy byla
vyčerpána, alokace navýšena na 900 milionů Kč
Příjem žádostí na úsporná opatření v rodinných
domech v letošní NZÚ dosáhl svého limitu,
vyčleněných 600 milionů korun žadatelé vyčerpali
minulý víkend. Ten byl z hlediska počtu přijatých
žádostí rekordní, systémem během něj prošly žádosti
celkem za 225 milionů Kč.
I po vyčerpání 600 milionové alokace ale poběží
příjem žádostí pro rodinné domy dál. MŽP se
rozhodlo obratem přidat do programu 300 milionů Kč.
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce
budou k tomuto navýšení použity finanční prostředky
z dražeb emisních povolenek za druhé čtvrtletí tohoto
roku, případně může být využita i nedočerpaná NZÚ
alokace na bytové domy. O tu je dlouhodobě výrazně
menší zájem, i přesto, že výše dotace u bytových
domů může být až 20 % z celkových výdajů.
Největší zájem je o zateplení domu a instalaci
solárních systémů
Největší zájem o dotace je dlouhodobě v
Moravskoslezském kraji, kam směřuje více než 17 %
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celé alokace, následuje Středočeský kraj se 13 %.
Nejmenší zájem je naopak v Karlovarském kraji,
který se na požadovaných dotacích podílí jen 1%.
Skoro polovinu všech žádostí tvoří žádosti na
zateplení stávajících rodinných domů, přičemž na
požadované alokaci se podílejí skoro ze 70 %. Velmi
žádaná je nově zavedená dotace na tzv. „dílčí
opatření“, žadatelé tak mohou komplexní renovaci
svého domu rozložit do delšího časového období. Co
se týče alternativních zdrojů energie, největší zájem
mají lidé o instalaci solárních termických systémů a
také tepelných čerpadel, převážně typu vzduch-voda.
Více informací o možnostech financování z programu
Nová zelená úsporám naleznete ZDE.
Půjčky malým a středním podnikům garantované
Evropskou unií
Přístup malých a středních podniků (MSP) k
rizikovému kapitálu v České republice bude snazší
díky novým garantovaným půjčkám Evropské unie,
nabízeným v rámci programu Horizont 2020 v
celkové výši 6 950 mil. Kč pro následující dva roky.
Evropský investiční fond (EIF) podepsal dohody se
dvěma českými bankovními ústavy - Českou
spořitelnou a Komerční bankou, které oběma
bankám dovolí uzavírat garantované půjčky s
inovativními malými a středními podniky.
Půjčky na financování inovačních aktivit
Půjčky na financování inovačních aktivit budou z
Evropského investičního fondu a Evropské unie (EU)
garantovány až do výše 50% v rámci tzv. InnovFin
SME Guarantee Facility, která se zaměřuje podniky v
jejich rané a rozvíjející se fázi vývoje. Jde o součást
nové generace finančních nástrojů podporovaných v
rámci evropského programu Horizont 2020.
InnovFin SME Guarantee Facility poskytuje záruky a
protizáruky na dluhové financování s cílem zlepšit
přístup k financování půjček pro inovativní malé a
střední podniky (do 499 zaměstnanců). Finanční
nástroj řídí EIF a prostřednictvím finančních
zprostředkovatelů - bank a dalších finančních institucí
- je realizován v členských státech EU a přidružených
zemích. Finanční zprostředkovatelé ze strany EIF
mají zaručené krytí části svých ztrát způsobených
dluhovým financováním použitým pod tímto
nástrojem.

Více informací ZDE.
EU
podpoří
investice
obnovitelných zdrojů

do

energeticky

Evropská investiční banka schválila investici ve výši
€8 miliard pro financování projektů v oblasti
energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a
strategie energetické infrastruktury.
Tyto projekty budou financovány z Evropského fondu
pro strategické investice (EFSI), který je součástí
Investičního plánu pro Evropu. Evropská investiční
banka tak dala najevo, že energetický sektor
považuje za jednu z klíčových oblastí Investičního
plánu pro Evropu.
Díky projektům pro podporu energetické efektivity se
sníží účty za topení francouzským domácnostem,
vybudují se nové větrné elektrárny a nové sítě
přenosu energie v severní a západní Evropě, podpoří
se využití obnovitelných zdrojů v průmyslu ve Finsku
a zefektivní se dodávky plynu ve Španělsku.

Materiály a technologie pro udržitelnou
výstavbu
Nástroje rozhodování a metody posuzování
Vzdělávání a výzkum
Důležité termíny:
Termín pro zaslání abstraktů: 15. srpen 2015
Termín vyhlášení vybraných abstraktů: 15.
říjen 2015
Termín pro dodání příspěvků: 1. prosinec
2015
Všechny zaslané příspěvky, které budou schváleny
vědeckým výborem a zařazeny na program
konference, budou publikovány v tištěné příručce
aktivit konference. Všechny publikované příspěvky,
včetně příspěvků v rámci předchozích CESB, budou
dohledatelné v rejstříku Scopus a Web of Science.
Více informací o konferenci naleznete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Termín pro zasílání abstraktů pro CESB 2016
prodloužen do 15. srpna 2015
Rádi bychom Vás upozornili na prodloužený termín
zasílání abstraktů pro konferenci CESB 2016 - Cetral
Europe towards Sustainable Building, která se konná
22. - 24. 6. 2016 v Praze.
Čtvrtý ročník konference Central Europe towards
Sustainable Building (CESB16), je pořádán pod
záštitou mezinárodních pořadatelů CIB, iiSBE,
UNEP-SBCI and FIDIC a představuje jednu z řady
konferencí v rámci Sustainable Built Environment
regional conference series.
Své abstraky o délce 150-250 slov v angličtině
zasílejte skrze konferenční systém do 15. 8. 2015.
Témata pro příspěvky:
Renovace existující zástavby
Regenerace průmyslového dědictví
Udržitelný rozvoj měst
Design výstavby
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MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PROJEKTOVÉ VÝZVY NA MOBILITU
V sekci „Mobility pro výzkumníky“ 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
Ph.D. pozice - softwarové nástroje pro
podporu návrhu budov, Francie
Post-doc výzkumník v oblasti energetické
náročnosti
historických
středomořských
budov, Itálie
Odborný asistent nelineárních a hybridních
systémů, Nizozemí
Ph.D. student v oblasti energetické efektivity
budov a průmyslu, Švýcarsko
Senior Researcher a Teaching Assistant,
Švýcarsko
Ředitel
Evropského
inovačního
a
technologického institutu (EIT)

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ

POZIČNÍ DOKUMENT NA TÉMA HODNOCENÍ
SMĚRNICE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PREZENTACE PLATFORMY EEB-CZ
EUSEWU

NA

Ve dnech 15. – 19. 6. se v Bruselu konal Evropský
týden udržitelné energie (EUSEW). Tato akce je
největší evropskou událostí v oblasti obnovitelné
energie a energetické efektivity.
Evropský týden udržitelné energie (EUSEW) je
iniciativou Evropské komise, která byla založena v
roce 2006. Tento týden je přehlídkou aktivit týkajících
se energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.
Hlavním tématem letošního ročníku byla debata o
Energetické unii a jejích třech pilířích: energetická
efektivita, snížení emisí CO2 a výzkum, inovace a
konkurenceschopnost.
Platforma EEB-CZ ve spolupráci s CZELO v rámci
tohoto
týdne
uspořádala
workshop
DesignEnergyCities, který demonstroval využití
inovativních řešení v oblasti energetické efektivity.
Během workshopu, který se konal v rámci Policy
Conference, byly prezentovány různé směry vývoje v
oblasti energetické efektivity v České republice.
Workshop obsahoval tři prezentace s praktickými
příklady.
Odborník Ing. Jiří Tencar z Univerzitního Centra
Energeticky Efektivních Budov (UCEEB) prezentoval
téma “Refurbish Your School Building”. UCEEB se
zabývá energeticky úspornými budovami se zdravým
vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k
životnímu prostředí. MSc. Hana Jiráková, Ph.D. ze
společnosti Geomedia s.r.o, uvedla prezentaci na
téma nejnovějších přístupů ke geotermální energii
"Geothermal Development in the Czech Republic".
Ing. Radek Banýr ze společnosti ENIKA, která je
jedním z nejvýznamnějších výrobců systémů
bezdrátového ovládání s vlastní vývojovou základnou
v České republice, prezentoval téma “Design Smart
System of Lighting in Houses”.
Na EUSEWu se podílelo a navštívilo ho přes 2700
lidí, včetně zástupců Evropského Parlamentu a
Evropské Komise. Dalších přidružených akcí se
zúčastnilo více než 1100 lidí.
Zprávy z jednotlivých přednášek si můžete stáhnou
ZDE.
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BUDOV
Evropská komise otevřela 30. června konzultaci ke
směrnici o energetické náročnosti budov, známou
pod anglickou zkratkou EPBD. Hlavním cílem
konzultace je vyhodnotit plnění směrnice a v případě
potřeby navrhnout její úpravy.
Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který
bude souhrnně reprezentovat názory českých
odborníků a dalších zainteresovaných stran. Otevírá
se Vám tak příležitost vyjádřit své názory, které
budou mít ve formě pozičního dokumentu v Evropské
komisi větší váhu než individuální příspěvky.
Pokud se chcete do konzultace zapojit a přispět ke
vzniku pozičního dokumentu, vyplňte prosím
následující formulář (ke stažení ZDE) a zašlete na
info@eebcz.eu, a to do 19. října.

PŘÍPRAVA

PROJEKTOVÝCH

ŽÁDOSTÍ

S ČLENY PLATFORMY
Svým členům poskytuje platforma EEB-CZ širokou
škálu služeb. Mezi nejoceňovanější patří kompletní
administrace přípravy projektové žádosti do
některého
z komunitárních
programů.
V první
polovině roku připravila společně se svými členy
následující projekty do programu Horizont 2020:
Strategy for cost effective renovation of
residential buildings (H2020-EeB-2015).
Organic Rankine Cycle Applications for
Energy Efficient Industry (H2020-EE-2015-1PPP).
Promoting Behavioural Change in Consumer
Decision-Making about Near Zero Energy
Living (H2020-EE-2015-3-MarketUptake).
Demand Response - a way for Efficient
Energy Management (H2020-EE-2015-2RIA).
V současnosti připravuje platforma EEB-CZ další
projektové žádosti, a to nejenom do společenských
výzev programu Horizont 2020, ale také do programu
EIT KIC InnoEnergy nebo LIFE. Pokud chcete také

čerpat výhod členství v platformě EEB-CZ, registrujte
se ZDE.

MONITORING
ODBORNÝCH AKCÍ
Letní škola energetické bezpečnosti
Kdy:
Kde:
Web:

2.8. - 9.8.2015
Telč
http://www.summer-school.cz

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.
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.
Informační dny Horizont 2020 k pracovnímu
programu 2016-17, část "Bezpečná, čistá a
účinná energie"
Kdy:
Kde:
Web:

14.9.2015 - 15.9.2015
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu

Akce poskytne informace potenciálním účastníkům
ve výzvách k předkládání návrhů projektů v rámci
programu Horizont 2020, konkrétně ve výzvě
"Secure, clean and efficient energy".
FOR ARCH – 26. mezinárodní stavební veletrh
Kdy:
Kde:
Web:

15.9.2015 - 19.9.2015
Praha
http://www.forarch.cz

FOR ARCH - stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR
představuje pro české i zahraniční vystavovatele
výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a
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výrobků v mezinárodní konkurenci. Hlavním tématem
letošního ročníku bude energetická náročnost budov,
mimo jiné se mezi vystavovateli objeví i Univerzitní
centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
nebo Centrum pasivního domu.
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.
EUMEPS - Master Class 2015
Kdy:
Kde:
Web:

21.9.2015 - 22.9.2015
Praha
http://www.eumeps.construction.eu

Přední evropští odborníci představí novinky a
aktuální témata týkající se izolace rovných střech.
"EUMEPS Master Classes" je mezinárodní
platformou pro sdílení informací, řešení technických a
jiných otázek týkající se instalace polystyrénových
izolací. Tuto akci ocení zejména profesionálové ze
stavebního oboru.
Grants Week
Kdy:
Kde:
Web:

27.9.2015 - 2.10.2015
Brno
http://vyzkum.rect.muni.cz

"Grants Week“ je 4-denní akce zaměřená na
možnosti financování výzkumu. Nabídne rozsáhlé
informace o příležitostech podpory Vašeho výzkumu
prostřednictvím
národních
a
mezinárodních
programů.
10.
konference
o
energetických, vodních
systémů
Kdy:
Kde:
Web:

udržitelném
rozvoji
a environmentálních

27.9.2015 - 3.10.2015
Dubrovník, Chorvatsko
http://www.dubrovnik2015.sdewes.org

Konference se zaměřuje na šíření a prohlubování
znalostí o metodách, politikách a technologiích
zvyšující udržitelnost rozvoje. Zaměří se zejména na
nahrazení
standartních
postupů
znalostní
ekonomikou s přihlédnutím k jejím hospodářským,
environmentálním a sociálním pilířům, stejně jako
metodám pro hodnocení a měření udržitelnosti
rozvoje v energii, dopravě, vodním hospodářství,
životním prostředí a systémech produkce potravin, i
jejich kombinacích.
Klíčové průmyslové technologie v Horizon 2020 partnerský networking
Kdy:
Kde:
Web:

6.10.2015
Štrasburk, Francie
http://ec.europa.eu

8. mezinárodní vědecká konference na téma
Energetické a klimatické změny
7.10.2015 - 9.10.2015
Atény, Řecko
http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr

Kdy:
Kde:
Web:

veřejného

a

16.10.2015
Brusel, Belgie
http://www.eebcz.eu

Info den se tematicky zaměří na implementaci
víceletého akčního plánu, dále na plánované
grantové výzvy v relevantních oblastech pro období
2016-2017 a představí PPP iniciativy v oblastech
"Továrny budoucnosti", "Udržitelný zpracovatelský
průmysl", "Energeticky efektivní budovy" a "Evropská
iniciativa ekologických vozidel". V rámci akce se
uskuteční i brokerage event, na kterém budou
odprezentovány podněty a nápady pro nové
projektové žádosti.
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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.

Kdy:
Kde:
Web:

21.10.2015 - 22.10.2015
Berlín, Německo
http://tbb.kic-innoenergy.com

Business Booster (TBB.) je konferencí a výstavou,
kterou organizuje KIC InnoEnergy. KIC InnoEnergy je
evropskou společností, která se zabývá propagací
inovací, podnikání a vzdělávání v oblasti energetické
efektivity. Zajišťuje spolupráci akademiků, podniků a
výzkumných institucí.
14th World Wind Energy Conference &
Exhibition: Innovation for 100% Renewable
Energy, In Harmony with the Environment

Letošní konference je zaměřená na hledání cest a
zavádění nástrojů pro snižování emisí, především v
souvislosti s nadcházející událostí COP21 v Paříži
Informační
den
partnerství
soukromého sektoru ve výzkumu

Kdy:
Kde:
Web:

Business Booster 2015

Partnerské setkání ke KETs - klíčovým průmyslovým
technologiím
pod
připravovanými
výzvami
evropského programu HORIZON 2020

Kdy:
Kde:
Web:

Energetická efektivita budov 2015 - exkurze pro
české odborníky do Německa

Kdy:
Kde:
Web:

26.10.2015 - 28.10.2015
Jeruzalém, Izrael
http://www.worldwindconf.net

Konference "World Wind Energy 2015" se bude
zabývat inovacemi v oblasti využití větrné energie v
rámci stoprocentně obnovitelných zdrojů a její dopad
na životní prostředí a společnost.
Informační den ke Smart Cities & Communities
Kdy:
Kde:
Web:

6.11.2015
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu

Instituce Evropské komise odpovědné za program
Horizont 2020 v oblasti energetického výzkumu Generální ředitelství pro energetiku (ENER), mobilitu
a dopravu (MOVE), komunikační sítě, obsah a
technologie (CNECT) a výzkum a inovace (RTD),
jakož i Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) –
zorganizují informační den pro potenciální zájemce o

předkládání návrhů projektů k tématu Smart Cities &
Communities.
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.
2015 Mezinárodní klimatická konference v Paříži
(COP 21)
Kdy:
Kde:
Web:

30.11.2015 - 11.12.2015
Paris, Francie
http://www.cop21paris.org

Cílem COP 21, též známé jako Klimatická
konference v Paříži, bude po více než 20 letech
jednání OSN dosáhnout pevné, právně závazné a
univerzální dohody o klimatu, s jednotným cílem
udržet globální oteplování pod hranicí 2°C.
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 udržitelnou výstavbu
budov Vás zveme na 4. ročník konference Central
Europe towards Sustainable Building (CESB16).
Akce je pořádána 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.
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.
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