EEB-CZ NEWSLETTER 6/2016
Vážení a milí čtenáři,
vítejte u druhého letošního čísla, ve kterém najdete shrnutí našich aktivit v posledních měsících, a
zároveň přehled informací z monitorovaných oblastí: legislativy, programů dotačních podpor, mobilitních
příležitostí, včetně přehledu nadcházejících zajímavých akcí v oboru energeticky efektivních budov.
V uplynulém čtvrtletí se nám podařilo navázat strategická partnerství na národní a mezinárodní úrovni.
Po úspěchu letošního 2. ročníku Smart City Symposia Prague 2016 pořádaném Fakultou dopravní
ČVUT jsme se s organizátory domluvili, že se zapojíme do příštího ročníku a v rámci konference
budeme mít alokovaný blok na energeticky efektivní výstavbu s tématem Smart Buildings.
V říjnu s napětím očekáváme Evropskou komisí avizovanou revizi směrnice o energetické náročnosti
budov (EPBD), jež bude součástí aktualizovaného legislativního balíčku týkajícího se energetické
efektivity.
Na druhou polovinu roku připravujeme další dvě letošní školení a zvažujeme následující témata;
Projektové příležitosti v oblasti EEB, Komunikace odborných témat široké veřejnosti a Potenciál
spolupráce univerzita-průmysl-město. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět (info@eebcz.eu), co by Vás
nejvíce zajímalo.
Za celý tým EEB-CZ přejeme hezké léto.
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Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
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VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Podali jsme poziční dokument ke konzultaci EK
Od 4. března do 31. května 2016 probíhala veřejná
konzultace Evropské komise o vytvoření komplexní a
integrované strategie pro výzkum, inovace a
konkurenceschopnost energetické unie.
V návaznosti na pařížské závazky snížení emisí a
spotřeby energie v EU je strategie klíčová pro
zachování konkurenceschopnosti ekonomiky, včetně
energetiky a pro vytvoření bezpečného, udržitelného
a uživatelsky přívětivého prostředí pro občany a
podniky.
Hlavní body pozičního dokumentu připraveného ve
spolupráci s externími experty jsou následující:







Rozhodující roli při snižování společenského
dopadu na klima má průmysl, ale za výrazné
podpory vládních institucí, zejména v legislativní
a finanční oblasti;
Při transformaci v nízkouhlíkové hospodářství
budou nejnaléhavějšími výzvami pro výzkum a
inovace závislost na fosilních palivech a chování
uživatelů;
Z pohledu energeticky efektivní výstavby by se
evropská věda a výzkum měly soustředit na
mobilizaci veřejného financování a investic a na
větší podporu inovací a jejich uvádění na trh.

Školení na téma „Smart Collaboration“ a „Dotační
tituly v oblasti inovací“
Uspořádali jsme dvě specializovaná školení
nevýzkumných dovedností. V květnu jsme přivítali
Pamelu Mühlmann z rakouské energetické agentury
Tina Vienna, která na svém semináře ‚Smart
Collaboration‘ vysvětlila, jak nastavit a urychlit
spolupráci pro inteligentní a energeticky efektivní
plánování ve městech.
Jak postupovat při přípravě úspěšné projektové
žádosti v oblasti inovativních výrobků a služeb
v H2020, SME Instrument and Fast Track to
Innovation (Pilot), nás na červnovém workshopu
naučila Danielle Baetens z belgické konzultantské
firmy.
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Školení Dotační tituly v obl.inovací, Buštěhrad, 27.6.16

Zúčastnili jsme se konference Inteligentní budovy
a města
Zástupci platformy EEB-CZ se 6. června zúčastnili
konference časopisu Sdělovací technika Inteligentní
budovy a města pořádané na Praze 4.
Konference se zaměřila na inovační řešení
umožňující vytvoření funkčního ekosystému pro
udržitelný rozvoj chytrých aglomerací. Inteligentní
budovy jsou v tomto ekosystému flexibilními partnery
pro inteligentní energetické sítě.
Platforma EEB-CZ na EUSEW 2016
Již potřetí se zástupci Platformy EEB-CZ zúčastnili
jedné z největších evropských akcí v oblasti
udržitelné energetiky, Evropského týdne udržitelné
energie 2016 (EU Sustainable Energy Week,
EUSEW), která se konala ve dnech 14. a 16. června
v Bruselu.
Tématem letošního ročníku byli spotřebitelé energie.
Právě s ohledem na ně je nutné adaptovat regulační
rámec energetického sektoru, včetně struktury trhu a
zavádění nových technologií.
Na konferenci jsme s partnery v projektu FINERPOL
získali zajímavé kontakty do projektu a také navštívili
sídlo Extramadurské regionální vlády.

Zápis z konference a dalších navštívených akcí
naleznete v sekci „Zprávy z akcí“ na našem webu
(www.eebcz.eu).
Navštívili jsme mezinárodní akci k finančním
nástrojům pro energetické investice projektu
FINERPOL
Od dubna 2016 jsme zapojeni do projektu
FINERPOL, jehož cílem je revize a adaptace politik
obsahující finanční nástroje pro zavádění opatření na
zvýšení energetické efektivity budov. Projekt je
výbornou příležitostí ke sdílení zkušeností a příkladů
dobré praxe v oboru energeticky efektivní výstavby.
První meziregionální konference se konala 24.
května 2016 ve španělské Meridě a zúčastnilo se jí
více než 50 zástupců vlád, finančních institucí a
stavebních firem. Setkání zahájila Olga Garcia,
generální ředitelka pro průmysl, energetiku a doly
místní vlády (region Extramadura), která vyjádřila své
přesvědčení, že Evropská unie by měla zajistit, aby
strukturální fondy sloužily ke zvýšení soukromých
investic. Následovaly prezentace různých finančních
nástrojů, například fond rozvoje Andalusie financující
projekty městské sanace nebo LINE Initiative na
podporu podnikání malých a středních podniků.
Více o projektu FINERPOL naleznete na stránkách
Univerzitního centra energeticky efektivních budov,
jednoho z českých partnerů. Druhým partnerem je
Magistrát hl. města Prahy.

Javier Ordóñez Muñoz, koordinátor projektu ze španělské
agentury Agenex, Badajoz, 24.5.2016.
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AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ OBLASTI
ČR vydala Zprávu o
energetické účinnosti

pokroku

plnění

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
cílů

Nová služba European IPR Helpdesk: Helpline
Days v Bruselu

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/27/EU o energetické účinnosti předkládají
členské státy do 30. dubna zprávu, která poskytuje
základní údaje pro sledování pokroku při plnění
vnitrostátních cílů.

European IPR Helpdesk zavádí novou službu
Helpline Days. S otevřením nové kanceláře v Bruselu
bude pravidelně (cca 1x za měsíc) veřejnosti k
dispozici tým odborníků pro bezplatné osobní
konzultace otázek duševního vlastnictví v projektech
nejen rámcového programu Horizon 2020.

Zpráva informuje o spotřebě energie za rok
předcházející uplynulému roku, uvádí přehled
legislativních opatření, pokrok v renovaci budov
ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory
energie dosažené v rámci povinného systému nebo
alternativních opatření dle čl. 7 o pokroku dosaženém
při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti.

Pro využití služby osobních konzultací je třeba se
předem registrovat online ZDE. Pracovní tým
European IPR Helpdesk mimo zavedení Helpline
Days počítá i s rozšířením on-site aktivit a školení,
nadále zachová i populární webináře.
Co je European IPR Helpdesk?

Dokument si můžete přečíst
Ministerstva průmyslu a obchodu.

na

stránkách

ICP Europe vydal první celoevropský soubor
renovačních standardů
Investor Confidence Project Europe (ICP Europe,
„Evropský projekt důvěry investorů“), jehož cílem je
urychlení
investic
do
energetické
účinnosti
standardizací procesu projektové přípravy a
související dokumentace, oznámil dokončení prvního
sběru
osvědčených
postupů
a
standardů
používaných při energetických renovacích budov,
které jsou relevantní v celé Evropě.
Výsledný dokument „Annex A ICP: Index of National
Resources“ je k dispozici pro použití v rámci
jakéhokoliv projektu energetických renovací v 28
zemích EU, Moldávii, Norsku a Švýcarsku. Důvodem
téměř ročního zkoumání evropských standardů bylo,
že tak dosud zřejmě ještě nikdo neučinil. Ještě před
zahájením projektu kontaktovalo ICP řadu vládních a
průmyslových skupin s dotazem ohledně potenciální
užitečnosti tohoto dokumentu - s jednoznačně
pozitivním výsledkem.
„Annex A“ má být dokumentem s otevřeným zdrojem,
který bude rozvíjen a zlepšován tak, jak bude
průběžně aplikován při renovacích budov.
Více informací naleznete ZDE.

European IPR Helpdesk je oficiální služba zřízená
Evropskou komisí, jejímž cílem je poskytovat
bezplatné úvodní poradenství a informace z oblasti
duševního vlastnictví (Intellectual Property, IP) a ze
související problematiky ochrany práv z duševního
vlastnictví (Intellectual Property Rights, IPR). Tato
služba je určena pro evropské pracovníky ve
výzkumu a vývoji a pro malé a střední podniky, které
jsou zapojeny do společných výzkumných projektů
financovaných EU. Navíc, mohou tuto službu
využívat i malé a střední podniky, jež se aktivně
účastní mezinárodního technologického transferu.
Více informací o rozšiřování služeb European IPR
Helpdesk naleznete ZDE.
Byla zveřejněna data evropských informačních
dnů programu Horizont 2020
Evropská Komise oznámila data konání informačních
dnů programu H2020 pro oblast energetiky.





20. září - Virtuální informační den pracovního
programu H2020, 2016-17 'Bezpečná, čistá a
úsporná energie'
23. září - Chytrá města a komunity, místo
konání Brusel
3. října - Smart grids a ukládání energie

Nová podpora Grantové
excelentní vědce

agentury

ČR

pro

Vláda schválila novou skupinu projektů Grantové
agentury ČR (GA ČR) na podporu excelentních
vědců. Jejich cílem je vyšší míra zapojení a větší
úspěšnost českých badatelů v mezinárodním
měřítku, zejména v získávání grantů Evropské
výzkumné rady (European Research Council, ERC),
které
jsou
v současnosti
považovány za
nejprestižnější ocenění excelentních vědců.
Tato aktivita je reakcí na výzvu ERC, která 19. ledna
2016 publikovala dokument “Fellowship to visit ERC
grantee”, ve kterém vyzvala národní agentury
k vytvoření programů studijních stáží, jejichž
prostřednictvím by byly financovány návštěvy
budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích
stávajících řešitelů projektů ERC.
Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ za dobu
trvání grantových projektů v letech 2016-2022
dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun. Jakmile ERC
nové grantové projekty zařadí do schématu
“Fellowship to visit ERC grantee”, bude na oficiálních
stránkách Grantové agentury ČR zveřejněna výzva
k podávání návrhů.
MŽP finančně podpoří žadatele v programu LIFE
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k
předkládání žádostí o spolufinancování tzv.
tradičních projektů schválených v rámci řádné výzvy
programu LIFE. Jako garant programu pro Českou
republiku tak chce maximálně motivovat české
žadatele k předkládání projektových návrhů.
Důvodem je dosud velmi nízké procento žadatelů,
které odrazovala především složitá příprava
projektové dokumentace a s ní spojené vysoké
náklady. MŽP vyčlenilo na tyto účely pro rok 2016
celkem 51 milionů korun.
Aby se zvýšil zájem o program na straně českých
žadatelů, kterými mohou být všechny právnické
osoby, např. subjekty z řad veřejné správy,
podnikatelských subjektů a neziskových organizací,
finanční podpora MŽP se bude nově vztahovat i na
zpracování projektové dokumentace a přípravu
projektu. Maximální výše podpory na přípravu a
zpracování projektu bude 150 000 korun.
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Až 10 milionů korun k podpoře LIFE
Alokace pro tuto výzvu není dopředu rozdělena do
jednotlivých oblastí podpory programu, ale je plošná.
Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno
zasláním rozpracovaného projektového návrhu
odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k
posouzení, zda je předložený projekt v souladu s
požadavky národní výzvy programu LIFE, a
úspěšným předložením úplného projektového návrhu
do evropské výzvy programu LIFE. Nejvyšší míra
spolufinancování bude činit maximálně 15 % z
celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň
maximálně 10 milionů korun na jeden projekt.
Žádost o kofinancování projektů nebo podporu na
přípravu projektové dokumentace musí být podána
žadatelem osobně kontaktním osobám Oddělení
programů EU nejpozději do 7. července 2016. Více
informací naleznete na stránkách MŽP ZDE.
Nová zelená úsporám - bilance za rok 2015
Program Nová zelená úsporám výrazně podporuje
české stavebnictví, vyplývá z bilanční zprávy, kterou
začátkem května předložil ministr životního prostředí
Richard Brabec vládě.
Podle výsledků je program nejefektivnějším národním
programem zaměřeným na úspory energie v
budovách určených pro bydlení. Po dobu svého
trvání se očekává, že do stavebnictví poplyne až 80
miliard korun.
Více informací včetně samotné Bilance nové zelené
úsporám najdete v tiskové zprávě Ministerstva
životního prostředí.

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY

Co je EIT Digital?

A DALŠÍ

EIT Digital je jedním ze znalostních a inovačních
společenství (KIC) Evropského inovačního a
technologického institutu (EIT). Jedná se o přední
evropskou instituci se zaměřením na inovace v
informačních technologiích, v rámci které kooperuje
více než 130 partnerských univerzit, výzkumných
center a soukromých společností z celé Evropy. V
rámci tohoto znalostního trojúhelníku zatím dominují
velké společnosti, EIT Digital nyní údajně stojí před
výzvou zapojit i co největší množství malých podniků,
které na členství v KIC nemají dostatek lidských
zdrojů a kapacit (se stejným problémem se potýkají i
všechna ostatní společenství).

Byla založena největší světová koalice měst v boji
proti klimatickým změnám
Dvě největší městské iniciativy zabývající se
energetikou a změnami klimatu, Pakt starostů a
primátorů („EU Covenant of Mayors“) a Dohoda
starostů („Compact of Mayors“), se rozhodly spojit
své síly a 22. června 2016 oznámily založení
Globálního paktu starostů a primátorů pro oblast
klimatu a energetiky („Global Covenant of Mayors for
Climate & Energy“), světové iniciativy měst a
místních samospráv, jejímž cílem bude zmírňování
klimatických změn.

Více o EIT naleznete na oficiálních stránkách ZDE.

Díky této jedinečné iniciativě bude vytvořena největší
globální koalice měst zavázaných k ochraně klimatu,
která bude čítat více než 7 100 obcí ze 119 zemí a
šesti kontinentů, což představuje více než 600
milionů obyvatel, tedy přes 8 % světové populace.
Aktivity nové iniciativy budou naplno spuštěny od 1.
ledna 2017.
Více informací naleznete ZDE.
EIT Digital vyhlašuje soutěž Digital Challenge
Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital
vyhlásilo soutěž Digital Challenge pro rychle rostoucí
evropské start-upy v oblasti digitálních technologií.
Přihlášky lze předkládat v následujících pěti
kategoriích: Digitální průmysl, Digitální města,
Digitální životní pohoda, Digitální infrastruktury a
Digitální finance.
Vítězný tým v každé kategorii získá 50 000 EUR a
prvních 15 start-upů bude zařazeno do ročního
mezinárodního podpůrného programu EIT Digital
Accelarator. Výzva je otevřena do 15. 7. 2016. Další
podrobnosti
včetně
přihlašovacího
formuláře
naleznete ZDE

Mobilita, ilustrační foto.

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V sekci „Mobility pro výzkumníky“ zveřejňujeme
vybrané evropské i světové příležitosti mobility pro
studenty i odborníky z oblasti energeticky efektivní
výstavby. Sekci naleznete na našich stránkách pod
záložkou „Aktuálně“.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE
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Individuální stipendium Marie SklodowskáCurie
Výzva pro experty do nových skupin EIPAGRI
VINNMER Marie Curie výzkumné stáže ve
Švédsku

MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ
Konference Sustainable Places (SP2016)
Kdy:
Kde:
Web:

29.6.2016 - 1.7.2016
Anglet, Francie
http://sustainable-places.eu/sp-2016/

Konference Sustainable Places (SP2016) se koná
29. 6. - 1. 7. ve Francii a zaměřuje se na
energetickou účinnost v budovách a bude se týkat
výzkumných a inovativních projektů. Jedním z
hlavních cílů konference je působit jako katalyzátor
pro úspěšnou spolupráci mezi projekty EU.
Výroční konference UKRO 2016
Kdy:
Kde:
Web:

30.6.2016 - 1.7.2016
Glasgow, Velká Británie
http://ec.europa.eu...

Britská kancelář pro výzkum v Bruselu (UKRO)
pořádá výroční konferenci zaměřenou na evropské
styčné pracovníky, projektové úředníky výzkumných
ústavů a univerzit, a politické zástupce. Konference
se zaměří na reflexi uplynulého období rámcového
programu H2020, jeho implementaci, nadcházející
příležitosti a pokračující politiku podpory inovací.
IoT Expo Bratislava 2016
Kdy:
Kde:
Web:

7.7.2016 - 8.7.2016
Bratislava, Slovensko
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava

Ve dnech 7. – 8. července 2016 se v Bratislavě koná
konference s názvem IoT (Internet of Things) Expo
Bratislava 2016, pořádaná Francouzskou ambasádou
ve spolupráci s Francouzsko-slovenskou obchodní
komorou. Pořadatelé zvou všechny start-upy, větší
společnosti, výzkumná centra, „bussines angels“ a
venture kapitálové společnosti z Francie a zemí
Visegradské skupiny k networkingové příležitosti k
výměně znalostí, nápadů a sdílení příležitostí.

V souvislosti s konáním informačního dne Evropské
komise (8. července 2016 v Bruselu), věnovaného
prioritě Zdraví (SC1) programu Horizont 2020,
spoluorganizují sítě Health-NCP-Net 2.0 a Fit for
Health 2.0 partnerskou burzu, která je určena k
hledání partnerů do výzkumných projektů.
Informační den pro SC1 (Zdraví) programu
Horizont 2020
Kdy:
Kde:
Web:

8.7.2016
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu...

Dne 8. 7. 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu
informační den ke společenské výzvě 1 (Zdraví,
demografická změna a dobré životní podmínky),
konkrétně k výzvám pracovního programu na rok
2017.
Konference EuroScience Open Forum 2016
Kdy:
Kde:
Web:

23.7.2016 - 27.7.2016
Manchester, Velká Británie
http://www.esof.eu/attend...

Ve dnech 23. – 27. července 2016 se v Manchesteru
uskuteční konference EuroScience Open Forum
(ESOF), která se bude nést v znamení „Vědy jako
revoluce“. Konference je rozdělena do devíti
klíčových tematických oblastí – zdravá populace,
materiálové dimenze, udržitelné životní prostředí,
data a lidský mozek, daleké hranice, život v
budoucnosti, biorevoluce, věda pro politiku a politika
pro vědu, věda v našich kulturách.

Partnerská burza v oblasti SC 1 (Zdraví)
programu Horizont 2020
Kdy:
Kde:
Web:

7.7.2016
Brusel, Belgie
https://www.b2match.eu/HealthBE2016

Konference EUSEW, Brusel, 15.6.2016

Konference EcoSummit 2016

World Green Building Week 2016

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

29.8.2016 - 1.9.2016
Montpellier, Francie
http://www.ecosummit2016.org/

Pátá mezinárodní konference EcoSummit 2016 Ecological Sustainability: Engineering Change se
uskuteční 29. srpna – 1. září 2016 v Le Corum,
Montpellier (Francie). EcoSummit 2016 se zaměří na
ekologii suchozemských ekosystémů a všechny
stanoviště, která jsou zahrnuta do těchto ekosystémů
včetně říčních sítí, mokřin a pobřeží.
Konference „Transition to Green Economy“
Kdy:
Kde:
Web:

6.9.2016 - 7.9.2016
Bratislava, Slovensko
http://www.t2ge.eu/

Ve dnech 6. – 7. září 2016 se v Bratislavě v rámci
slovenského předsednictví v Radě EU koná
konference "Transition to Green Economy" tematicky
zaměřená na Společenskou výzvu 5 (boj proti změně
klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a
suroviny) programu Horizont 2020.
Informační den pro společenské výzvy 5
programu Horizont 2020
Kdy:
Kde:
Web:

14.9.2016
Brusel, Belgie
https://ec.europa.eu/easme...

Dne 14. září 2016 pořádá Evropská Komise
Informační den prioritní oblasti SC5 (Boj proti změně
klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a
suroviny) na téma výzev pro rok 2017, které budou
spuštěny na podzim 2016: výzva "Greening the
Economy", výzva v rámci oběhového hospodářství
"Industry 2020 in the Circular Economy" a další výzvy
spojené s tématy "Smart and Sustainable Cities",
"Sustainable Food Security – Resilient and resourceefficient value chains" a "Blue Growth –
Demonstrating an Ocean of Opportunities".

26.9.2016 - 2.10.2016
Svět
http://www.worldgreenbuildingweek.org/

Stěžejní událost v oblasti šetrných budov pořádá
Světová rada šetrných budov, zaštiťující síť 75
národních Rad a kolem 27 tisíc jejich členských
organizací.
Macro-Regional Innovation Week 2016
Kdy:
Kde:
Web:

26.9.2016 - 30.9.2016
Terst, Itálie
https://danube-inco.net/object/event/17379

Ve dnech 26. - 30. září 2016 se v italském Terstu
koná Macro-Regional Innovation Week, organizovaný
Společným výzkumným střediskem Evropské komise
(Joint Research Centre, JRC). Akce se zaměří na
spolupráci zúčastněných stran s cílem podpory
rozvoje
konkurenceschopného
inovačního
ekosystému napříč třemi regiony, dunajským,
jadersko-jónským a alpským.
Konference „Digital Infrastructures for Research
2016“
Kdy:
Kde:
Web:

28.9.2016 - 30.9.2016
Krakov, Polsko
http://www.digitalinfrastructures.eu/

Ve dnech 28. – 30. září 2016 se v Krakově koná
konference ´Digital Infrastructures for Research
2016´, organizovaná skupinou evropských einfratruktur EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE a
Research Data Alliance (RDA) Europe. Cílem akce je
podpořit širší přijetí služeb digitálních infrastruktury a
podporovat inovace řízené uživateli.
Mezinárodní konference Centra pasivního domu
2016
Kdy:
Kde:
Web:

10.11.2016 - 11.11.2016
Brno
http://konference.pasivnidomy.cz/

V listopadu se v Brně uskuteční Mezinárodní
konference Centra pasivního domu 2016. Tématické
bloky prezentovány z různých úhlů pohledu budou
následovány panelovou diskuzí a diskuzí s publikem.
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Smart City Expo 2016 - Cities for Citizens
Kdy:
Kde:
Web:

15.11.2016 - 17.11.2016
Barcelona, Španělsko
http://www.smartcityexpo.com/en/home

Mezinárodně uznávaná akce, jejímž cílem je najít
chytrá řešení pro moderní města, se jako obvykle
koná v listopadu v Barceloně.
The Business Booster 2016
Kdy:
Kde:
Web:

23.11.2016 - 24.11.2016
Barcelona, Španělsko
http://tbb.kic-innoenergy.com/registration/

Budoucí obchodní modely v oblasti energetiky budou
hlavním tématem letošní konference pořádané
Knowledge
&
Innovation
Community
(KIC)
InnoEnergy. Dvoudenní akce nabízí pestrý program
složený z přednášek, firemních a produktových
prezentací. Inovátoři představí své průlomové
nápady a účastníci budou mít možnost navázat
kontakty s profesionály z oboru udržitelných
energetických produktů a také s potenciálními
investory.
Výroční konference EERA 2016
Kdy:
Kde:
Web:

24.11.2016 - 25.11.2016
Birmingham, Velká Británie
http://www.eera-set.eu...

Evropská aliance pro energetický výzkum (EERA)
pořádá svou první čistě vědeckou konferenci v
anglickém Birminghamu. Konference nahrazuje
EERA kongres tradičně konaný v Bruselu.
Networking4Innovation
Kdy:
Kde:
Web:

30.11.2016
Bratislava, Slovensko
https://www.b2match.eu/networking2016

V rámci slovenského předsednictví EU se uskuteční
mezinárodní setkání partnerů, kteří Jde o
doprovodnou akci konference SET Plan 2016 Central European Energy Conference X".
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SET Plan 2016 – Central European Energy
Conference X
Kdy:
Kde:
Web:

1.12.2016 - 2.12.2016
Bratislava, Slovensko
https://setis.ec.europa.eu...

V rámci Ve dnech 1. – 2. prosince 2016 se v
Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU
koná konference ´SET Plan 2016 – Central European
Energy Conference X´ (SET Plan 2016 – CEEC X).
Výroční konference Energy Cities
Kdy:
Kde:
Web:

28.4.2017 - 26.4.2017
Stuttgart, Německo
http://www.energy-cities.eu

Energy Cities, evropská asociace místních orgánů v
oblasti energetické transformace, bude pořádat svou
další výroční konferenci v německém Stuttgartu ve
dnech 26. – 28. dubna 2017. Více informací bude
zveřejněno na stránkách Energy Cities.
Třetí Evropská konference posuzování dopadů
technologií
Kdy:
Kde:
Web:

17.5.2017 - 19.5.2017
Cork, Irsko
http://cork2017.technology-assessment.info/

"Nové technologie a společenské výzvy: Propojování
oblastí vědy, společnosti a tvorbě politiky" jsou
tématem konference, která se uskuteční v irském
Corku. Cílem akce je diskutovat o tom, jak
posuzování technologií a souvisejících činností, např.
vědeckých a technologických studí, odpovědného
výzkumu a inovací (responsible research and
innovation, RRI), zapojení veřejnosti a předvídavost,
může výrazně přispět k tvorbě politik založených na
znalostech z oblasti vědy, technologií a inovací.
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.

