EEB-CZ NEWSLETTER 04/2017
Vážení kolegové,
Období jara je tradičně nabité nejrůznějšími oborovými konferencemi, semináři a workshopy a ani oblast
energeticky efektivní výstavby není výjimkou – přehled těch nejzajímavějších najdete v našem
newsletteru níže v sekci Odborné akce. Platforma EEB-CZ pořádá v nejbližších týdnech hned několik
akcí, vždy za zvýhodněných podmínek pro své členy (více o členství v EEB-CZ na našem webu v sekci
Členství).
V první řadě bychom Vás rádi upozornili na chystané Smart Cities Symposium Prague 2017, které
pořádá Platforma EEB-CZ ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze od 25. do 26. května 2017.
Konference se zaměří na všechny aspekty chytrých měst, od těch technologických až po ty sociální,
významnou část programu bude samozřejmě tvořit i blok o energeticky efektivní výstavbě. Více se
dozvíte v newsletteru v části Vlastní aktivity EEB-CZ.
Dále Vás zveme na další ze série našich školení, které propojují oblast energeticky efektivní výstavby a
„měkké dovednosti“ – nejbližším termínem je 2. 5., kdy pořádáme školení na téma dotačních příležitostí
v EEV, které se uskuteční v Ostravě. Bližší informace včetně programu brzy uveřejníme na našem webu
v sekci Školení EEB-CZ. Těšíme se na setkání!
Za tým EEB-CZ Vám přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou

OBSAH
VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ.......................................................................................................................................2
AKTUALITY..................................................................................................................................................................3
Aktuální vývoj v oblasti dotací...................................................................................................................................3
Evropské iniciativy, zájmové skupiny a další ............................................................................................................5
Aktuálně otevřené pozice v EEV ..............................................................................................................................6
ODBORNÉ AKCE ........................................................................................................................................................7

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

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Pozvánka: Smart Cities Symposium Prague 2017
Od 25. do 26. května 2017 se bude v Praze konat již
třetí ročník Smart Cities Symposium Prague 2017,
konference zaměřené na chytrá města a vše, co se
jich týká – od technologií až po sociální aspekty.
Organizátory jsou České vysoké učení technické v
Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s
Platformou EEB-CZ.
Symposium bude zahrnovat následující klíčové
oblasti:
 Energetická efektivita budov
 Systémový přístup k transformaci chytrých měst
 Informace a zpracování dat, algoritmy, simulace a
predikce
 Technologie pro chytrá města
 Sociální aspekty chytrých měst
 Osvědčené postupy pro transformaci chytrých
měst

Zápis z akce: Workshop Příprava projektů do
výzvy ERA
Seminář zaměřený na zájemce o účast ve výzvě
ERA Chairs pořádalo Technologické centrum AV ČR
ve čtvrtek, 16. 3. 2017. Záměrem workshopu bylo
seznámit
účastníky
se
zásadami
přípravy
projektového návrhu do výzvy WIDESPREAD-032017 v programu Horizont 2020.
Účastníci získali informace o přípravě jednotlivých
částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných
strategiích, které musí být v návrhu zmíněny.
Představeny byly rovněž statistické výstupy první
výzvy, zkušenosti koordinátora a pohled hodnotitelů.
Zápis na webu EEB-CZ
Zástupce Platformy EEB-CZ se akce zúčastnil, zápis
si můžete stáhnout již od úrovně členství BASIC pod
záložkou Zprávy z akcí.

Pro další informace o Smart Cities Symposium
Prague 2017 můžete kontaktovat organizátory
na scsp2017@fd.cvut.cz nebo navštívit webové
stránky akce scsp2017.fd.cvut.cz.

Více informací o výzvě WIDESPREAD-03-2017
najdete na Participant Portal.

Zástupce projektu FINERPOL se
konference Interreg Europe na Maltě

Pro všechny zájemce o energeticky efektivní
výstavbu pravidelně pořádáme sérii specializovaných
školení zaměřených na nevýzkumné dovednosti v
oblasti EEV. Na rok 2017 jsme již vytvořili předběžný
program a zaměření jednotlivých seminářů a
workshopů.

zúčastnil

Minulý týden se v maltské Vallettě konala konference
zaměřená na zájemce o účast v programu Interreg
Europe i jeho současné partnery a příjemce.
Platforma EEB-CZ se zapojila do projektu FINERPOL
právě z programu Interreg Europe, jehož cílem je
podpora nových politik nebo zlepšení stávajících
politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů
pro energetické investice do budov, zejména nástrojů
podporovaných Evropským fondem regionálního
rozvoje a Evropskou komisí.
Konference se konala 22. – 23. března 2017 a
zúčastnili s jí delegáti z celé Evropy. Video shrnující
postřehy z obou dvou dnů i veškeré dostupné
materiály najdete na oficiálním webu akce.
Více o projektu FINERPOL naleznete na stránkách
UCEEB, jednoho ze dvou českých partnerů. Druhým
je Magistrát hl. města Prahy.

Přijďte na školení Platformy EEB-CZ!

Harmonogram školení EEB-CZ pro rok 2017:


2. 5. - Dotační tituly v oblasti EEV (Ostrava)



Květen/červen – Transfer technologií (Ústí
nad Labem)



Květen/červen - Transfer technologií (Plzeň)



Září - Developeři a EEV (Buštěhrad)

Další
informace
zveřejníme
brzy
pod
záložkou Školení EEB-CZ. Pokud máte jakékoliv
dotazy ohledně těchto akcí nebo byste si přáli
uspořádat jiné školení, přímo na míru Vašim
potřebám,
neváhejte
nás
kontaktovat
na
adrese info@eebcz.eu.
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AKTUALITY
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ

projektu, přičemž srovnatelné národní dotace MŽP
reálně nabízejí 20 - 25 % hodnoty projektu.

Dotace na energetické úspory bytových domů:
MMR nabízí zjednodušení administrace a
poradenskou pomoc

Více informací o aktuální výzvě naleznete na webu
MMR.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby
vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské
dotace na snížení energetické náročnosti budov,
konkrétně evropský program „Energetické úspory v
bytových domech“. Od března letošního roku proto
podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu
požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a
zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci
žadatelům.
Vzhledem k celkovému objemu možných dotací ve
výši 3,5 miliardy korun připravilo Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) v minulých týdnech řadu
opatření, která mají čerpání těchto dotací zjednodušit
a rozšířit. Od března letošního roku proto dojde ke
snížení nároků na administraci žádosti i ke snížení
počtu požadovaných dokumentů. Snahou MMR je
také rozšířit množství technologií, u nichž lze žádat o
dotaci (např. zdroje tepla, fotovoltaické systémy,
jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny)
a rozšíření příjemců dotace nově o bytová družstva.
Zároveň ministerstvo výrazně rozšíří bezplatnou
poradenskou pomoc, kterou poskytuje žadatelům o
dotace, tedy vlastníkům bytových domů.
Energetické úspory v bytových domech vs. Nová
zelená úsporám
Ministerstvo přitom upozorňuje, že nelze směšovat
národní a evropské dotace, které mají zcela jiný
systém hodnocení. Proto také nelze porovnávat
dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, kde
stanoví pravidla české Ministerstvo životního
prostředí, a pravidla programu „Energetické úspory v
bytových domech“, která vycházejí z požadavků
Evropské unie.
V programech „Energetické úspory v bytových
domech I a II“ bylo podáno 661 žádostí o podporu ve
výši 1, 138 miliardy korun, z nichž je schváleno 295
projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Tento program
nabízí dotaci ve výši 30 % až 40 % celkové hodnoty

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu
podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

na

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 28. března
2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a
experimentálním vývoji pro Program na podporu
aplikovaného výzkumu ZÉTA. Tematicky bude
zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry
a podniků prostřednictvím zapojení studentů
magisterských a doktorských studijních programů
vysokých
škol
a
mladých
výzkumných
pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů
projektů
aplikovaného
výzkumu
nebo
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných
prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů
programu ZÉTA. Podrobné informace nezbytné pro
zpracování a podání návrhu projektu, včetně
informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou
obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících
dokumentech.
Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí
dnem 10. 5. 2017
Informace k této veřejné soutěži budou podávány a
vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného
na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.Telefonické
dotazy nebudou zodpovídány. V souvislosti s velkým
množstvím dotazů podávaných ve spojení s
vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke
lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17
Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí
být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší
lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty.
TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu
DELTA – projekty Průmyslu 4.0
Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje ve
spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání
a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA.
Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na

přelomu února a března 2017, tematicky bude
zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.
Technologická agentura ČR vyhlásila 28. února 2017
ve spolupráci s německým ministerstvem pro
vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu
DELTA. Tematicky bude zaměřena na podporu
projektů, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová
revoluce.
Cílem programu DELTA je zvýšit množství výsledků
projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech,
v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem,
které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak
konkurenceschopnost České republiky. Doposud
bylo podpořeno 24 projektů aplikovaného výzkumu, v
rámci předchozích tří veřejných soutěží v programu
DELTA, částkou v celkové výši téměř 259 milionů Kč
z českého státního rozpočtu.
Hlavními uchazeči o podporu mohou být pouze
podniky. Výzkumné organizace mohou být v tomto
případě pouze dalším účastníkem. Na každém
projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční
partner se sídlem ve Spolkové republice Německo a
součástí řešitelského týmu musí být alespoň i jeden
německý malý či střední podnik.
Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem
31. 5. 2017.
Více informací naleznete na webu webu TA ČR.
Výzva EIT Digital pro inovační centra 2017
V rámci iniciativy EIT Digital ARISE Europe byla
vyhlášena výzva pro inovační centra se zájmem o
trvalejší spolupráci se záměrem podpořit rozvoj
místních inovačních a vzdělávacích ekosystémů v
zemích, jejichž zapojení do aktivit EIT Digital je
minimální (Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Estonsko,
Řecko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).
V případě zájmu mohou relevantní subjekty z daných
zemí vyplnit přihlášku, a to nejpozději do 30. 4.
2017. Další informace najdete na webu EIT Digital,
kontaktní osobou pro tuto výzvu je Fabio Pianesi
(fabio.pianesi@eitdigital.eu).
Ministerstvo životního prostředí podpoří žadatele
z programu LIFE 53 miliony korun

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu
k předkládání žádostí o spolufinancování tzv.
tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy
programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí.
Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování
projektové dokumentace.
Cílem programu LIFE je zajišťovat a šířit řešení a
osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti
životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní
technologie. Počet předkládaných projektů v rámci
tohoto programu a jejich úspěšnost z jednotlivých
států EU je značně rozdílná. Česká republika patří
zatím spíše k průměru. Důvodem je například složitá
příprava projektové dokumentace a s ní spojené
vysoké finanční náklady. MŽP se proto rozhodlo pro
systémovou podporu, tak aby se ČR zařadila mezi
úspěšnější žadatele.
Finanční podpora přípravy projektové žádosti
Potenciální předkladatele projektových návrhů se
snaží maximálně motivovat a nabízí možnost
částečného spolufinancování podpořených žádostí
LIFE a finanční dotaci na úhradu vzniklých výdajů
spojených s přípravou projektových žádostí. Pro tyto
účely MŽP vyčlenilo na rok 2017 ze svého rozpočtu
celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno
50 milionů korun na spolufinancování tradičních
projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové
dokumentace.
Kompletní
podmínky
podpory
najdete
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

na

Odstartovala druhá vlna kotlíkových dotací
V březnu začala druhá vlna oblíbených kotlíkových
dotací, v jejichž rámci mohou lidé získat státní
příspěvek na výměnu starého kotle na tuhá paliva za
moderní a ekologický zdroj tepla. Žádosti je nyní
možné podávat elektronicky.
Na dotace je určeno 3,4 miliardy korun, které
Ministerstvo životního prostředí rozdělí mezi
jednotlivé kraje. Ty budou stejně jako dříve
administraci žádostí vyřizovat. Dotaci letos už
nebude možné získat na kotle na uhlí, ale pouze na
automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě
minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech
podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že
lidé nebudou muset provádět mikroenergetická
opatření, díky čemuž se nejen finančně i
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administrativně ulevím žadatelům, ale zároveň bude
MŽP podle slov ministra Brabce moci z uspořených
peněz podpořit výrazně více domácností.
Pokud žadatel některá z mikroenergetických
opatření, jako je výměna oken či dveří nebo zateplení
stropu, provede, může získat další podporu ve výši
20 000 nebo 40 000 Kč. Mezi způsobilé výdaje bude
možné zahrnout nejen náklady na pořízení kotle či
tepelného čerpadla a jeho instalaci, ale také náklady
na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně
regulace a měření a úpravy spalinových cest.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si,
prostřednictvím realizace menších společných
projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a
vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem
vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami
ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými
organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou
spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití
znalostního potenciálu regionu.
Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

Dotace jsou trochu nižší
Dotace jsou ve srovnání s předchozími lety trochu
nižší, ale nijak výrazně. Žadatelé z takzvaných
prioritních oblastí – tedy regionů, kde jsou opakovaně
překračovány limity škodlivých látek, získají navíc
bonus ve výši 7 500 Kč.
Přesnou výši dotace i další podrobnosti najdete na
stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.
Konkrétní podobu dotací určí kraje
Finální podobu podmínek dotací budou stanovovat
kraje, proto se podmínky mohou lišit. Ministerstvo v
rámci výzvy ale stanovilo povinné podmínky, které
kraje musí při vyhlašování pro občany dodržet.
Jednou z nich jsou výše dotací a požadavek na
Ekodesign všech nových kotlů. Naopak např. to, zda
kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů tepla,
zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo
dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je
na rozhodnutí krajů.
Středočeské inovační vouchery 2017
Středočeské inovační centrum oznámilo vyhlášení
dalšího kola středočeských inovačních voucherů na
27. 3. 2017. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude
rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši
150 tis. Kč na projekt.
Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje
spolupráce mezi podnikatelským sektorem a
vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím
poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na
spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je
založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak
zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s
poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Report: Jak mohou města podpořit energetickou
efektivitu svých budov
World Resources Institute (WRI) vydal zprávu, ve
které se zaměřuje na rozhodnutí, která dnes dělají
města v oblasti zefektivňování svých budov. Tato
rozhodnutí týkající se stavby, projektování i provozu
budov mohou mít vhledem dlouhé životnosti staveb
trvalé následky, proto by měla města postupovat
zvlášť zodpovědně.
Zvyšování energetické efektivity budov postrádá
přitažlivost jiných městských inovací, jako je
například doručování zásilek drony nebo vyvýšené
cyklostezky. Nicméně pro města, která si chtějí
zajistit udržitelný růst, se jedná o nezbytné opatření.
Budovy odpovídají zhruba za jednu třetinu celkových
emisí skleníkových plynů, ve velkých městech je to
až polovina.
Snížení spotřeby energie využívané k topení,
chlazení a svícení musí tedy být i důležitou složkou
širší politiky ochrany klimatu každého magistrátu.
Po podrobném průzkumu osvědčených postupů z
celého světa vybralo WRI osm opatření, které mohou
města realizovat s cílem zlepšit svou energetickou
účinnost:


Stavební předpisy a normy: jednotné
požadavky na nové i stávající struktury.



Specifické
účinnosti.

cíle

v

oblasti

energetické
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Měřit a sledovat výkon: audity, certifikační
programy a požadavky na zveřejňování
informací.



Finanční pobídky: dotace, rabaty, dluhopisy,
hypoteční financování, půjčky, úvěrové linky
a daňové pobídky.



Jít příkladem: městská zastupitelstva mohou
sama zahájit projekty energetické efektivity,
které budou příkladem pro zbytek komunity.







Strategie pro zapojení všech zúčastněných
stran: soutěže, ceny nebo kontaktní místa,
která usnadní zisk zpětné vazby od občanů a
dalších stran.
Technické vzdělávání: vzdělávací programy
umožňují zúčastněným stranám rozvíjet
dovednosti potřebné k realizaci nejnovější
návrhů na úsporu energie.
Partnerství s místními poskytovatel služeb:
skrze ně mohou obce získat další podrobné
údaje o využívání energie.

Více
na http://www.eco-business.com/news/citystrategies-to-make-buildings-more-energy-efficient/.
Workshop: Inteligentní budovy pro zelenější
Evropu - videa on-line

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V sekci Mobilita 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 V EEV











Přijímací řízení na EIT Digital Master School
zahájeno
European
Researcher
for
the
Built
Environment
Marie
Sklodowska-Curie
Early
Stage
Researcher: Cabin design to enhance
customer experience but also reduce weight
and costs, building on our VR Hyperspace
experience
Postdoctoral position in Microgrids and smart
energy buildings
Doctoral Candidate in the field of EnergyEfficient Connected Buildings for Smart
Cities
ERC-funded PhD position on the prediction
of noise and vibration transmission in
buildings
Program Erasmus+

Dne 14. února uspořádala skupina Energy
Performance of Building Directive (EPBD) Concerted
Actions (CA) živě streamovaný workshop na téma
"Inteligentní budovy pro zelenější Evropu: Vznikající
politika a praxe".
Pořízená videa naleznete na YouTube kanálu,
prezentace z akce jsou k dispozici na webu EPBD
CA.
Co je EPBD CA?
EPBD CA zahrnuje zástupce národních ministerstev
nebo jejich přidružených institucí, které mají na
starosti přípravu technického, právního a správního
rámce pro implementaci EPBD (tj. směrnice o
energetické náročnosti budov) v jednotlivých
členských státech EU a Norsku.
Více
na http://www.epbd-ca.eu/home/participatingorganisations.
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ODBORNÉ AKCE
Seminář StandarDays 2017 CEN/CENELEC
Kdy:
Kde:
Web:

20.4.2017 - 21.4.2017
Brusel, Belgie
www.cvent.com

Evropské
organizace
pro
standardizaci
CEN/CENELEC pořádají ve dnech 20. až 21. dubna
2017 v Bruselu seminář o evropské standardizaci a
jejím uplatnění v podnikání, inovacích atp.
Pochod vědy 2017
Kdy:
Kde:
Web:

20.4.2017
EU
https://www.marchforscience.com/

Dne 22. dubna 2017 se v desítkách měst po celém
světě uskuteční Pochod vědy (Science March), který
má přiblížit vědu širší veřejnosti a oslavit mezinárodní
charakter spolupráce ve výzkumu.
Konference CEHEC
Kdy:
Kde:
Web:

24.4.2017 - 25.4.2017
Budapešť, Maďarsko
http://nfkk.uni-corvinus.hu/i...

Letos se v dubnu v Budapešti uskuteční už třetí
ročník konference CEHEC (Central European Higher
Education Cooperation). Tentokrát s názvem Worry
or Not - Higher Education in Central and Eastern
Europe. Current Trends and Scenarios for the Near
Future.
Výroční konference EARMA 2017
Kdy:
Kde:
Web:

24.4.2017 - 26.4.2017
Valletta, Malta
http://www.earmaconference.com/

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 se v maltském
městě Vallettě uskuteční výroční konference
pořádaná Evropskou asociací výzkumných manažerů
a administrátorů (EARMA) v letošním roce zaměřená
na aktuální problematiku dopadu Brexitu na
spolupráci a propojení výzkumníků.
Nanomateriály: Průmyslový workshop konceptu
Safe-by-Design (SbD)

Kdy:
Kde:
Web:

24.4.2017 - 25.4.2017
Bilbao, Španělsko
https://www.bionanonet.at...

Ve dnech 24. až 25. dubna 2017 se v Bilbao
uskuteční Průmyslový workshop konceptu Safe-byDesign (SbD). Velké množství projektů SbD je
financováno v rámci programu H2020, který spoléhá
na schopnosti průmyslu uchopit tento koncept a
použít přístroje s využitím nanomateriálů k
bezpečnější a šetrnější výrobě.
Workshop k přípravě projektů do výzvy Twinning
2017
Kdy:
Kde:
Web:

25.4.2017
Praha
http://geform.tc.cz/twinning2017

Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce
o přípravu projektů do výzvy TWINNING 2017 k
účasti na workshopu, který se koná dne 25. dubna
2017 v prostorách TC v Praze. Záměrem akce je
seznámit
účastníky
se
zásadami
přípravy
projektového
návrhu
do
výzvy
TWINNING
(WIDESPREAD-05-2017).
Výroční konference Energy Cities
Kdy:
Kde:
Web:

26.4.2017 - 28.4.2017
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.
Stavební veletrh Brno
Kdy:
Kde:
Web:

26.4.2017 - 29.4.2017
Brno
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/

Veletrh pokryje prakticky všechny oblasti stavebnictví
– realizace staveb, stavební řemesla a technologie,
stavební materiály a výrobky, stavební stroje,
stavební konstrukce i technické zařízení budov.

Business Research Forum 2017
Kdy:
Kde:
Web:

27.4.2017
Brno
http://www.ctt.muni.cz/

Masarykova univerzita pořádá na jaře 2017 v Brně
druhý ročník Business Research Fora. Účelem
setkání je prezentovat výsledky vědy a výzkumu na
univerzitě - od vynálezů a technických řešení, přes
aplikace, až po projekty či metody.
21st International Passive House Conference
2017
Kdy:
Kde:
Web:

28.4.2017 - 29.4.2017
Vídeň, Rakousko
https://passivhaustagung.de...

předsednictví programu (2016/2017) každoroční
Týden inovací EUREKA (EUREKA Innovation Week
2017).
Partnerská burza - Innovation4EnergyEfficiency
2017
Kdy:
Kde:
Web:

16.5.2017
Kolomyia, Ukrajina
https://www.b2match.eu/inno4ee

Dne 16. května 2017 se v ukrajinském městě
Kolomyia koná mezinárodní partnerská burza
zaměřená na projekty energetické efektivity, kam se
můžete registrovat až do 13. 5. 2017.
Třetí Evropská konference posuzování dopadů
technologií

Nejvýznamnější mezinárodní konference 21st
International Passive House Conference 2017 se
letos koná ve Vídni od 28. do 29. dubna 2017.

Kdy:
Kde:
Web:

Školení EEB-CZ: Dotační příležitosti v
energeticky efektivní výstavbě

"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.

Kdy:
Kde:
Web:

2.5.2017
Ostrava
http://www.eebcz.eu/cz/ak...

Platforma EEB-CZ pořádá další ze série svých
školení, tentokrát se bude konat 2. května 2017 v
Ostravě na téma dotačních příležitostí v energeticky
efektivní výstavbě.
Mezinárodní konference inovací a vědeckých
parků v Yorku
Kdy:
Kde:
Web:

8.5.2017 - 10.5.2017
York, Velká Británie
http://www.yorksciencepark.co.uk/

International Association of Science Parks and Areas
of Innovation pořádá 8. - 10 května 2017 v Yorku
mezinárodní konferenci inovací a vědeckých parků
IASP European Division Conference.
EUREKA Innovation Week 2017
Kdy:
Kde:
Web:

15.5.2017 - 19.5.2017
Barcelona, Španělsko
http://www.eurekanetwork.org...

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

Týden inovací
Kdy:
Kde:
Web:

22.5.2017 - 27.5.2017
Celá ČR
http://tydeninovaci2017.cz/

Týden inovací se uskuteční ve dnech 22. - 27. května
2017 na desítkách míst České republiky s cílem
seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s
nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a
moderních technologií. Cílem je propagovat české
inovace a invence.
Konference REGATEC 2017
Kdy:
Kde:
Web:

22.5.2017 - 23.5.2017
Verona, Itálie
http://regatec.org/

Ve dnech 15. až 19. května 2017 pořádá v Barceloně
sekretariát EUREKA za stávajícího španělského
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Ve dnech 22. - 23. května 2017 se v italské Veroně
koná 4. ročník mezinárodní konference REGATEC
(Renewable Energy Gas Technology).
Smart Cities Symposium Prague 2017
Kdy:
Kde:
Web:

25.5.2017 - 26.5.2017
Praha
http://www.eebcz.eu/cz...

Od 25. do 26. května 2017 se bude v Praze konat již
třetí ročník Smart Cities Symposium Prague 2017,
konference zaměřené na chytrá města a vše, co se
jich týká – od technologií až po sociální aspekty.
Organizátory jsou České vysoké učení technické v
Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s
Platformou EEB-CZ.
Světová konference o výzkumné integritě 2017
Kdy:
Kde:
Web:

28.5.2017 - 31.5.2017
Amsterdam, Nizozemí
http://www.wcri2017.org/

Ve dnech 28. až 31. května 2017 se v Amsterdamu
uskuteční pátý ročník „Světové konference o
výzkumné integritě“. Hlavní náplní konference je
posouzení efektivity ve výzkumu, propagace integrity
a zhodnocení nejdůležitějších způsobů prosazení
integrity ve výzkumu.
Green Week 2017
Kdy:
Kde:
Web:

29.5.2017 - 2.6.2017
Brusel, Belgie
http://www.eugreenweek.eu/

Ve dnech 29. května – 2. června 2017 se v Bruselu
koná tradiční akce zaměřená na evropskou
environmentální politiku s názvem Green Week.
Informační den LIFE 2017
Kdy:
Kde:
Web:

31.5.2017
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu/...

Dne 31. května 2017 se v Bruselu v rámci tzv. Green
Week
uskuteční
jednodenní
informační
a
networkingové setkání zaměřené na program LIFE.

5. Národní konference transferu technologií
Kdy:
Kde:
Web:

1.6.2017
Olomouc
https://www.transfera.cz...

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se v Olomouci uskuteční 5.
národní konference transferu technologií ČR. Akci
pořádá Vědeckotechnický park Univerzity Palackého
v Olomouci se spolkem Transfera.cz.
Veletrh vědy 2017
Kdy:
Kde:
Web:

8.6.2017 - 10.6.2017
Praha
http://www.veletrhvedy.cz/cz/

Akademie věd České republiky již třetím rokem
pořádá největší populárně naučnou akci svého druhu
v České republice – Veletrh vědy. Na ploše více než
4000 m2 na návštěvníky čekají interaktivní expozice
špičkových pracovišť Akademie věd ČR, science
center, univerzit a dalších institucí, které se zabývají
vědou ve všech jejích podobách.
Kongres o genderové rovnosti ve vědních
oborech STEM
Kdy:
Kde:
Web:

8.6.2017 - 9.6.2017
Berlín, Německo
https://stemgenderequality.com/

Ve dnech 8.-9. června 2017 se v Berlíně uskuteční
Kongres o genderové rovnosti ve vědních oblastech
STEM
(Science,
Technology,
Engineering,
Mathematics).
NSB 2017 - Nordic Symposium on Building
Physics
Kdy:
Kde:
Web:

11.6.2017 - 14.6.2017
Trondheim, Norsko
http://www.ntnu.edu/web/nsb2017/home

Další ročník konference Nordic Symposium on
Building Physics (NSB) se v roce 2017 zaměří na
energetickou a tepelně-vlhkostní náročnost budov a
staveb.
European Biomass Conference and Exhibition
(EUBCE 2017)
Kdy:
Kde:
Web:

12.6.2017 - 15.6.2017
Stockholm, Švédsko
http://www.eubce.com...
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Přední světová vědecko-výzkumná konference
spojená s mezinárodní výstavou, EUBCE představuje
přední platformu pro sběr, výměnu a šíření
vědeckého know-how v oblasti biomasy.
„Čaj o páté“ pro ženy ve vědě
Kdy:
Kde:
Web:

15.6.2017
Praha
http://www.h2020.cz...

Akci s názvem „Čaj o páté“ pro ženy ve vědě“
organizuje EURAXESS Czech Republic jako pilotní
projekt, který má inovativním způsobem napomáhat
rozvoji kariéry i osobního života výzkumníků z České
republiky a zahraničí. Setkání povede Hana
Křepelková Rezková, ředitelka Nadačního fondu
NEURON.

Letní škola pro management veřejných vysokých
škol 2017
Kdy:
Kde:
Web:

29.8.2017 - 31.8.2017
Třešť
http://www.alevia.cz/letni-skola2/

Společnost alevia pořádá v termínu 29. - 31. srpna
2017 letní školu na téma Rok po novele - výzvy pro
veřejné vysoké školy v roce 2017. Registrace již byla
zahájena, počet míst je omezen.
Ventilating healthy low-energy buildings
Kdy:
Kde:
Web:

13.9.2017 - 14.9.2017
Nottingham, UK
http://www.aivc2017conference.org/

Evropský týden pro udržitelnou energii – EUSEW
2017

38.
AIVC
konference:
"Ventilace
zdravých
nízkoenergetických budov" se koná v Nottinghamu
ve Velké Británii společně s 6.ročníkem TightVent a
4. venticool konferencí 13. a 14. září 2017.

Kdy:
Kde:
Web:

Světový kongres o materiálovém výzkumu a
nanovědách

19.6.2017 - 25.6.2017
Brusel, Belgie
http://www.eusew.eu/

Evropská komise pořádá ve dnech 19. až 25. června
2017 Evropský týden pro udržitelnou energii (EU
Sustainable Energy Week, EUSEW).

Kdy:
Kde:
Web:

Partnerská burza E² Tech4Cities 2017

V termínu 25.-27. září 2017 se ve Valencii koná 2.
ročník světového kongresu o materiálovém výzkumu
a nanovědách (2nd Global Congress & Expo on
Materials Science and Nanoscience).

Kdy:
Kde:
Web:

23.6.2017
Brusel, Belgie
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/

Dne 23. června 2017 se v Bruselu v rámci EU týdne
Udržitelné energetiky 2017 (EUSEW 2017) uskuteční
třetí ročník partnerské burzy Energie a účinné
technologie pro města (Energy and Efficiency
Technologies for Cities) organizované sítí Enterprise
Europe.
Konference k výsledkům střednědobého
hodnocení H2020
Kdy:
Kde:
Web:

30.6.2017
Brusel, Belgie
http://www.eebcz.eu...

25.9.2017 - 27.9.2017
Valencia, Španělsko
http://scientificfederation.com...

Open Days – 15. Evropský týden regionů a měst
Kdy:
Kde:
Web:

9.10.2017 - 12.10.2017
Brusel, Belgie
http://ec.europa.eu/re...

Ve dnech 9. až 12. října 2017 se v Bruselu uskuteční
Open Days – European Week of Regions and Cities,
každoroční čtyřdenní akce, během níž města a
regiony představují své modely růstu, tvorbu
pracovních míst, realizaci politiky soudržnosti
Evropské unie, s ohledem na význam místní a
regionální úrovně pro evropskou správu.
The Business Booster by InnoEnergy

Dne 30. června 2017 pořádá Evropská komise
konferenci, kde budou vyhodnoceny výsledky
střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 a
dále bude diskutován další vývoj evropských
rámcových programů pro výzkum.

Kdy:
Kde:
Web:

25.10.2017 - 26.10.2017
Amsterdam, Nizozemí
http://tbb.innoenergy.com/
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Již pátý ročník akce The Business Booster,
zaměřené na inovace v udržitelné energetice, který
pořádá znalostní a inovační společenství Evropského
inovačního a technologického institutu – InnoEnergy,
se bude letos konat v Amsterdamu.
7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost
budov
Kdy:
Kde:
Web:

27.11.2017 - 29.11.2017
Bangkok, Thajsko
http://www.buildresilience.org/2017/

7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost
budov s tématem „Využití vědeckých poznatků v
politickém i praktickém omezování nebezpečí při
katastrofách“ se bude konat v listopadu 2017 za
organizace Globálního centra odolnsti vůči
katastrofám na University of Huddersfield ve
Spojeném království.
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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