EEB-CZ NEWSLETTER 12/2017
Vážení kolegové,
přinášíme Vám poslední letošní číslo našeho newsletteru, obsahující tradiční souhrn aktivit platformy
EEB-CZ, aktualit v oblasti dotačních titulů, tematických novinek, odborných akcí a mobilitních příležitostí
v oboru energeticky efektivních budov.
Projektu PoMePro „Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní
výstavby“ financovanému z programu LE EUPRO II MŠMT končí jeho čtyřleté období realizace.
Existenci Platformy EEB-CZ jako servisní výzkumné infrastruktury pro energeticky efektivní výstavbu
považujeme za klíčovou a v aktivitách budeme pokračovat i nadále. Po zhodnocení výstupů a výsledků
projektu a po konzultaci s vybranými členy a partnery jsme se shodli, že největší potenciál spatřujeme
v následujícím nastavení služeb a činností:



Podpora energeticky efektivní výstavby
Sledování a sdílení trendů a vývoje EEV doma i v zahraničí
Kultivace stavebního prostředí



Propojování špičkových firem




Ve svých řadách rádi uvítáme firmy a organizace, které s námi chtějí na tématech spolupracovat a mají
zájem rozvíjet svůj výzkumný a vývojový potenciál v oboru EEV.
Poslední tři měsíce roku přinesly spoustu zajímavých setkání a příležitostí k výměně názorů a
zkušeností. Na národní úrovni se uskutečnily konference v Litoměřicích a workshopy k tématu
Energeticky plusových domů. V zahraničí v rámci networkingových setkání bruselských Energy Days
jsme poznali řadu potenciálních partnerů pro budoucí spolupráci v novém pracovním programu
Horizontu 2020.
Přejeme Vám veselé Vánoce a energeticky efektivní nový rok 2018.

Propojujeme české vědce a firmy s Evropou
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VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Zúčastnili jsme se Informačních dnů k novému
pracovnímu programu Horizontu 2020
Ve dnech 23. až 25. října 2017 se v Bruselu
uskutečnily
Informační
dny
Horizont
2020
k pracovnímu programu věnovanému energetice pro
období 2018-2020. Zástupci Platformy se zúčastnili
několika seminářů o chystaných výzvách programu
Horizont
2020
a
networkingových
setkání
s potenciálními partnery do projektů.
Konference
zahrnovala
prezentaci
nového
pracovního programu Horizont 2020 pro roky 20182020 věnovanému energetice, konkrétně Global
Leadership for Renewables, Decarbonisation of
Fossil Fuels a průřezovým tématům (23. října); Smart
Cities & Communities a Energy Systems (24. října) a
Smart & Efficient Energy (25. října).

akumulace energie. Starosta obce Haňovice
na Olomoucku představil dechberoucí aktivity obce,
které jim v minulém roce přinesly EON Oskara
za přístupy k ekologickému prostředí.
V paralelních sekcích proběhly workshopy na témata
mobilita, veřejné osvětlení a energeticky úsporné
budovy. Konference probíhala v režii Jaroslava
Klusáka (městský energetik Litoměřic) a jeho týmu.
Pro města, která mají zájem o svůj technologický
rozvoj a hledají inspiraci pro další směřování, je
litoměřická konference sázkou na jistotu.

Více informací o akci včetně prezentací naleznete na
stránkách Evropské komise.
Zástupce Platformy na konferenci v Litoměřicích
Platforma EEB-CZ a ČVUT UCEEB se představili
v Litoměřicích na mezinárodní konferenci "Energie,
doprava a inovace (pro) města 21. století". Na dva
dny 23. 11. - 24. 11. 2017 se do královského města
sjeli přední odborníci a zástupci měst a obcí z České
republiky.
Konference v Litoměřicích vynikla kvalitou příspěvků
a tvůrčí přátelskou atmosférou. Dvoudenní atraktivní
program reflektoval aktuální témata: udržitelnou
energetiku, obnovitelné zdroje energie a financování
projektů úspor energie. Společným jmenovatelem
příspěvků byl důraz na konkrétní příklady dobré
praxe.
Úvodní příspěvek Jeremy Drapera, energetického
manažera města Milton Keynes, naladil účastníky
na vlnu technologických inovací zejména v oblasti
mobility. Ve městě již jezdí indukčně nabíjené
autobusy a v testovacím provozu také autonomní
vozidla.
Vladimír Sochor (MPO) ukázal, jak program EFEKT
přispívá k energetickým úsporám v obcích i
v soukromém sektoru. Mezi zajímavá vystoupení
patřila prezentace Štěpána Chalupy (Komora OZE)
o budoucnosti obnovitelných zdrojů energie nebo
Jana Včeláka (ČVUT UCEEB) o trendech v oblasti

Zástupci EEB-CZ a UCEEB v Litoměřicích, 24.11.17
Školení měkkých dovedností, Building Business
Case
Dne 21. listopadu 2017 se v Buštěhradě uskutečnilo
poslední workshop na přípravu projektového nebo
obchodního záměru. Workshop byl v anglickém
jazyce a vedl jej zkušený lektor Trevor Smith.
Účastníci se na praktických příkladech naučili, jak
komplexně pojmout problematiku záměru, aby bylo
možné vybrat nejvhodnější možnost řešení
pro organizaci. Na praktických příkladech si mohli
vyzkoušet své schopnosti nejen napsat, ale i obhájit
záměr, jehož cílem je přesvědčit vedení firmy nebo
poskytovatele o správnosti navrhovaného plánu.

Trevor Smith na workshopu v Buštěhradě, 21.11.17
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Účast Platformy na veřejné konzultaci na téma
hodnocení pilotního programu ETV
Platforma EEB-CZ se zapojila do veřejné konzultace
Evropské komise na téma hodnocení pilotního
programu ověřování environmentálních technologií
(ETV), která probíhala od 31. července do 30. října
2017. Ve spolupráci s odborníky v oblasti energetické
efektivity připravila poziční dokument.
Hlavní závěry hodnocení pilotního programu ETV:




Problémem je nedostatečná propagace pilotního
programu EU ETV, nedostatek přímých informací,
informace je třeba aktivně vyhledávat.
Nevýhodami ověřování technologií v rámci ETV
mohou být náklady na provedení ověření, malá
nebo
žádná
veřejná
finanční
podpora
na vyrovnání nákladů na ověření a nejistota
potenciálních přínosů, které společnostem plynou
z ověření jejich produktu.



Tvrzení výrobců o výkonnosti nových technologií
jsou spolehlivá jen tehdy, když jsou ověřena
nezávislými třetími stranami na základě výsledků
zkoušek.



Program EU ETV jako nástroj na podporu vývoje
inovativních technologií a fáze před zahájením
zadávacího řízení nebo fáze samotného zadávání
zakázek na tyto technologie je vnímán jako
poměrně užitečný.



Program EU ETV by měl být poměrně užitečným
pomocníkem při provádění environmentálních
předpisů a při hledání případných nejlepších
dostupných technologií, které uživateli pomohou
lépe zhodnotit a porovnat parametry dostupných
technologií.



V celkovém souboru nefinančních podpůrných
opatření
EU,
která
jsou
zaměřena
na komercializaci technologií vyvinutých malými a
středními podniky, je program vnímán jako další
užitečný nástroj, který může poskytnout
následnou podporu novým environmentálním
technologiím a také umožní ocenit kvalitu
technologií vyvíjených malými a středními
podniky, které těžko konkurují větším a
zavedeným podnikům.



Přístup EU ETV je zcela v souladu s politikami EU
a uspokojivě pomáhá realizovat jejich cíle.
Nicméně je důležité porovnat požadavky z EU

ETV s požadavky plynoucími z ostatních akčních
plánů tak, aby docházelo k doplnění a nikoli
k přesahům.


Pilotní program EU ETV by se měl zaměřovat i
na další technologické oblasti jako je čistší výroba
a procesy a monitorování a snižování
atmosférického znečištění.

Více informací o EU ETV naleznete zde.
Představení platformy EEB-CZ na semináři
na téma Energeticky plusové budovy
Ve dnech 22. listopadu a 28. listopadu proběhly
v prostorách
Univerzitního
centra
energeticky
efektivních budov ČVUT semináře na téma
„Energeticky plusové budovy“. Tyto semináře
navazovaly na říjnové setkání zástupců ministerstev
a institucí z České republiky a Německa.
V dopolední části programu byli účastníci seznámeni
s německou iniciativou „ Effizienzhaus Plus“, která
podporuje výzkum i výstavbu energeticky plusových
domů v Německu. Ředitel Centra Lukáš Ferkl
informoval o zapojení ČVUT UCEEB v rámci sítě,
možnostech spolupráce a snaze vybudovat několik
demonstračních projektů v naší zemi. Dále byly
zmíněny možné finanční nástroje a začlenění tématu
energeticky plusových domů do platformy EEB-CZ.
V odpolední části programu byla diskutována
problematika hodnocení energeticky nulových či
plusových budov v podmínkách ČR. Na závěr
semináře byly diskutovány zkušenosti a názory všech
zúčastněných, z nichž vyplynuly možné cesty
do budoucna.
Důležité je v ČR významně posílit povědomí
o energeticky efektivní výstavbě a postupnými kroky
tak společně přispět k udržitelné výstavbě.

Představení aktivit EEB-CZ na workshopu, 28.11.17
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AKTUALITY
Text výzvy a podrobné informace jsou k dispozici
na stránkách Evropské komise zde.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI DOTACÍ
Středočeské inovační vouchery 2017

Více informací o programu ITN naleznete zde.
Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další
výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery
pro malé a střední podniky. Příjem žádostí potrvá
do 31. prosince 2017.
Malé a střední podniky ze Středočeského kraje, které
chtějí inovovat svůj produkt nebo službu, mohou
na svůj projekt získat jednorázovou dotaci ve výši
až 150 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit
spolupráci středočeských firem a výzkumných
institucí.
Inovační voucher mohou firmy mimo jiné využít na
nákup poradenských, expertních a podpůrných
služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a
certifikovaných zkušeben, ale také na vývoj
prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování,
měření, navrhování konstrukčních řešení a další
aktivity.
Alokace výzvy činí 2 284 887 Kč a příjem žádostí
potrvá od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
Vyhlášení výzvy v programu Akce
Skłodowska-Curie: Inovativní školicí sítě

Marie

Na začátku října zveřejnila Evropská komise výzvu
k předkládání návrhů pro Inovativní školící sítě
(Innovative Training Networks, ITN) v Akcích Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) programu Horizont 2020.
Cílem programu je poskytnout odborné vzdělání nové
generaci výzkumných pracovníků za účasti zástupců
univerzit, výzkumných středisek a podniků z různých
zemí na celém světě.
ITN zahrnují tři části:




Evropské školicí sítě (ETN)
Evropské průmyslové doktoráty (EID)
Evropské společné doktoráty (EJD)

Celkový rozpočet této výzvy je 375 miliónů eur.

Výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator
Grant 2018
Evropská výzkumná komise (ERC) vyhlásila výzvu
pro podávání žádostí o ERC Consolidator Granty
na rok 2018, které mají podpořit nezávislou kariéru
vynikajících mladých výzkumníků. Termín uzávěrky
je 15. února 2018.
Consolidator granty jsou určeny vědcům, kteří si
chtějí založit vlastní výzkumný tým. Žadateli mohou
být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či
národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7
až 12 let před udělením grantu.
Předpokladem úspěchu jsou dostatečné vědecké
výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry
a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše
finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti
let.
Více
informací
k
této
výzvě
naleznete
na účastnickém portále Evropské komise a
na stránkách Evropské výzkumné rady.
Vyhlášení výzvy Making Cities Work
JPI
Urban
Europe,
Iniciativa
společného
programování Evropa měst, vyhlásila tento týden
výzvu na téma „Making Cities Work“. Návrhy projektů
je možné podávat do 28. února 2018.
Členy nadnárodních konsorcií mohou být obce či
města, podniky, výzkumní pracovníci, zástupci
občanských společností a další potenciální subjekty,
které se chtějí podílet na inovačních projektech,
jejichž možným výstupem by mohly být nové služby a
výrobky.
Projekty se mají dotknout těchto témat:


Zamyšlení o městské mobilitě – inovativní
řešení ke snížení dopravní zácpy ve městě

Termín pro zasílání žádostí končí 17. ledna 2018.
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Implementace inteligentního udržitelného
města - od pilotních projektů v jednotlivých
sektorech
až
po
průřezové
služby
pro obyvatele a podniky
Společné tvoření města – eliminace mezer
mezi občany, firmami a městskou politikou
Inovativní a udržitelné městské změny – jak
snížit negativní dopady výstavby

V této výzvě je alokováno 4,7 mil. eur. Nárok
na financování mají subjekty ze států, které se
na financování výzvy podílí (Rakousko, Belgie,
Finsko, Norsko a Švédsko). Zájemci z dalších států
se mohou účastnit za podmínky financování
z vlastních zdrojů.
Délka trvání projektu je max. 3 roky a musí být
započat mezi zářím-prosincem 2018.
Detailní informace o výzvě jsou dostupné zde.
Text výzvy naleznete zde.
Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA
Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila
poslední říjnový den 1. veřejnou soutěž v Programu
na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací THÉTA, jehož cílem je
prostřednictvím
podpořených
projektů
přispět
k naplnění vize transformace a modernizace
energetického sektoru.
Výzva byla vyhlášena ve 3 podprogramech, a to
Výzkum ve veřejném zájmu, Strategické energetické
technologie, Dlouhodobé technologické perspektivy.
Seznam prioritních výzkumných cílů naleznete zde.
Konkrétní informace k veřejné soutěži, k soutěžní
lhůtě a podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou
elektronického návrhu projektu a s podmínkami
pro jeho podání.
Vyhlášení
výzev
v podprogramech
ACTION a INTER-COST

INTER-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
podprogramů INTER-ACTION (VES18IZRAEL) a
INTER-COST (LTC18).

INTER-ACTION
Veřejná soutěž tohoto podprogramu je zaměřena
na podporu konkurenceschopnosti českých podniků
při realizaci
společných
projektů
v
oblasti
průmyslového
výzkumu,
vývoje
a
inovací
s partnerskými podniky ze Státu Izrael.
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy
projektů, začíná 2. 11. 2017 a končí 31. 1. 2018.
Více informací k této výzvě naleznete zde.
Souhrn možností podpory v oblasti úspor energie
Protože úspory energie patří mezi významné
investiční příležitosti s dlouhodobým přínosem a
důvodem je zejména snížení výdajů souvisejících
se spotřebou energie, Ministerstvo průmyslu a
obchodu nově publikovalo souhrn možností podpory
v oblasti úspor energie.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je gestorem
programů investiční podpory pro podnikatelský a
částečně i veřejný sektor a programů neinvestiční
podpory fyzickým a právnickým osobám. Významnou
úlohu hraje také nový osvětový program na podporu
kvalitních energeticky úsporných projektů dobré
praxe (Úspory energie s rozumem).
Více o jednotlivých programech naleznete na stránce
MPO.
TAČR připravuje nový výzkumný program
s finanční podporou z Fondů EHS a Norských
fondů
Technologická agentura ČR (TAČR) připravuje
na příští rok nový výzkumný program s pracovním
názvem „Research“. Tento program bude realizován
s finanční
podporou
z Fondů
Evropského
hospodářského prostoru a Norských fondů.
Na začátku září tohoto roku bylo podepsáno
Memorandum o porozumění pro nové období Fondů
Evropského hospodářského prostoru (EHP) a
Norských fondů mezi Českou republikou a
donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a
Islandem. Pro nové programové období obdrží Česká
republika 184,5 milionů EUR. Podpora z těchto fondů
je určena zejména pro projekty zaměřené na výzkum,
ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a
spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a
spolupráci v justici.
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TAČR bude administrovat program na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje,
v rámci něhož jsou očekávány bilaterální výzkumné
projekty, tj. za účasti české a norské (případně
islandské a lichtenštejnské) strany. Předpokládá se
zapojení jak výzkumných organizací, tak i malých a
středních podniků. Celkové výdaje programu budou
činit 30 milionů EUR. V nejbližším horizontu bude
probíhat příprava samotného programu, vyhlášení
první výzvy se očekává nejdříve na konci roku
2018 a realizace projektů samotných je
předpokládaná od roku 2019.
Na začátku listopadu proběhlo k připravovanému
programu diskuzní a pracovní jednání s přípravným
týmem programu za účasti zástupců Research
Council of Norway, Financial Mechanism Office, The
Royal Norwegian Embassy in Prague a Ministerstva
financí ČR jako národního kontaktního místa, kde
byly konzultovány základní parametry budoucího
programu.
Nová výzva v programu EUREKA a příležitost ke
spolupráci s Chile
Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí
programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení
spolupráce s touto zemí, jediným latinskoamerickým
státem momentálně zapojeným do EUREKA
Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující
k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký
potenciál pro spolupráci s českými subjekty.
V současné době je možno využít nově otevřené
multilaterální výzvy EUREKA, do které jsou, kromě
Chile a ČR, zapojeny tyto země: Francie, Izrael,
Španělsko, Švédsko a Turecko.
Výzva je otevřena do 25. ledna 2018. Ačkoli je
schopna pojmout všechny tematické oblasti, zvláštní
důraz klade na:







udržitelné využívání přírodních zdrojů
udržitelnou těžbu
potravinářství: akvakulturu, funkční a zdravé
potraviny, víno
energetiku: fotovoltaiku
udržitelnou výstavbu a budovy
informační a komunikační technologie
ve všech výše uvedených oblastech

Plné znění stávající výzvy naleznete zde.
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EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A DALŠÍ
Evropská komise zveřejnila pracovní program na
období 2018-2020
Evropská komise zveřejnila koncem října pracovní
program pro roky 2018 – 2020 programu Horizont
2020. Komise plánuje investovat v tomto období
do priorit programu H2020 a do podpory inovací
30 miliard eur.
Pracovní program pro období 2018 – 2020 se
soustředí na méně témat, na které je určeno větší
množství finančních prostředků a podpoří priority
Evropské komise následovně: do oblasti nízko
emisní ekonomiky a udržitelného klimatu bude
investováno 3,3 mld. EUR, do oblasti oběhového
hospodářství 1 mld. EUR, do digitalizace a
transformování evropského průmyslu a služeb
1,7 mld. EUR, do bezpečnosti 1 mld. EUR a
do oblasti migrace 200 mil. eur.
2,2 miliardy eur bude vyčleněno na projekty
zaměřené na čistou energetiku, a to ve čtyřech
vzájemně propojených oblastech: obnovitelné zdroje,
energeticky účinné budovy, elektromobilita a řešení
umožňující skladování elektrické energie.
Komise také podpoří zahájení činnosti Evropské
rady pro inovace (EIC), jejímž cílem je podpořit
vynikající inovátory, podnikatele, malé firmy a
výzkumné pracovníky s jasnou představou a ambicí
o mezinárodní rozšíření.
Evropská komise navíc zjednoduší pravidla pro účast
v grantových programech.
Tiskovou zprávu
naleznete zde.

o

prioritách

financování

EK

Pracovní program k přečtení zde.
ITRE žádá navýšení cíle energie z OZE na 35%
Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) schválil 28. listopadu 2018 několik
návrhů v revidované směrnici o obnovitelných
zdrojích. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě energie v roce 2030 by měl činit nejméně
35 %. Pozměňovací návrhy míří do Evropského
parlamentu k finálnímu odhlasování.

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a
energetiku v hlasování podpořil vyšší cíle pro podíl
energie z obnovitelných zdrojů a pro energetické
úspory, než původně navrhla Evropská komise.
Jedním
z
návrhů
je
zvýšení
závazného
celoevropského cíle pro podíl obnovitelných
zdrojů na celkové spotřebě v roce 2030, a to z
původních 27 % na nynějších 35 %. Pro Českou
republiku by měl národní cíl činit 26 % oproti
stávajícím 15%.
Výbor europarlamentu také odhlasoval záměr zvýšit
energetickou účinnost k roku 2030 závazně o 40 %
a nastavil tak výrazně vyšší laťku než je celounijní
orientační cíl 27 %, navržený komisí.
Plénum Evropského parlamentu by mělo o návrzích
hlasovat v lednu 2018.
Evropská komise vydala 3. zprávu o stavu
energetické unie
Třetí zpráva o stavu energetické unie, kterou
Evropská komise vydala minulý týden, ukazuje, že
Evropská unie je na správně cestě k přechodu
na nízkouhlíkovou energii. Zároveň upozorňuje, že
nelze
plně
přejít
na udržitelnou
energii
bez přizpůsobení
infrastruktury
budoucímu
energetickému systému.
Energetická infrastruktura je podle Komise v celém
projektu velmi důležitá, a proto v této souvislosti
přijala sdělení, ve kterém stanovuje cíl propojení
evropských energetických sítí ve výši 15 %
do roku 2030.
Dalším z cílů energetické unie na nadcházející rok je
větší angažovanost různých aktérů společnosti
včetně občanů.
Energetická transformace by podle předložené
zprávy měla být sociálně spravedlivá, měla by vést
k inovaci, měla by být založená na infrastruktuře, jež
bude schopná reagovat na budoucí vývoj a zároveň
zvyšovat bezpečnost dodávek.
3. zprávu o stavu energetické unie, reporty týkající se
28 členských zemí energetické unie a další informace
naleznete zde.
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EIT online kurzy

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Evropský inovační a technologický institut (EIT)
zahájil tři nové synergetické online vzdělávací kurzy,
které se zaměřují na často diskutovaná témata nejen
v Evropě, ale i ve světě.

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“.

Kurzy jsou určeny všem (studentům, profesionálům,
občanům), kteří se zajímají o následující témata:





Blockchain v energetickém sektoru
Big Data a zdraví
Dopad klimatických změn na veřejné zdraví

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE V EEV
▪
▪
▪

Kurzy jsou dostupné zdarma a jsou nyní otevřeny
k registraci.

▪

Více informací naleznete zde.

▪

EDUFI Fellowships
Program Erasmus+
Stipendijní pobyty na základě mezinárodních
smluv - Řecko
Stipendijní pobyty na základě mezinárodních
smluv – Polsko
Stipendijní pobyty na základě mezinárodních
smluv - Rakousko
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MONITORING ODBORNÝCH AKCÍ
Města budoucnosti: Smart City| Smart Building|
Smart Home

SYNERGI 2018 – RESEARCH2BUSINESS
MATCHMAKING

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

18.1.2018
Praha
http://www.top-expo.cz/smart-city/...

8.3.2018 – 9.3.2018
Amsterdam, Holandsko
https://synergi2018.b2match.io/

4. ročník stavební konference s mezinárodní účastí
z cyklu SMART CITY s těmito tématy: Výškové a
inteligentní budovy v ČR a Evropě, Přestavba a
využití brownfields v Praze a ČR, BIM pro Průmysl
4.0 a zvýšení produktivity práce ve stavebnictví ČR a
Zařízení pro inteligentní domy a domácnosti.

Dvoudenní konference zaměřená na problematiku
nových analytických nástrojů pro inženýrský
materiálový výzkum, kterou zde představí významné
výzkumné infrastruktury.

13. mezinárodní konference Centra pasivního
domu

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

8.2.2018
Praha
http://konference.pasivnidomy.cz/

22. mezinárodní konference Passive House 2018
9.3.2018 – 10.3.2018
Mnichov, Německo
https://passivehouseconference.org...

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu
s podtitulem Inovace pro nulové budovy se uskuteční
v rámci veletrhu FOR PASIV v Praze – Letňanech.

Vedle prezentací budou součástí konference
workshopy, exkurze do různých mnichovských
pasivních budov a také výstava, kde přední výrobci
budou prezentovat své nejnovější produkty
poskytující maximální komfort s minimálními náklady
na energii.

Informační den k výzvám KICs 2018

Dny teplárenství a energetiky

Kdy:
13.2.2018
Kde:
Brusel, Belgie
Web: http://information-day-eits-2018-callproposals

Kdy:
Kde:
Web:

Evropský inovační a technologický institut (EIT)
pořádá v Bruselu informační den k novým výzvám
ve dvou
nových
znalostních
a
inovačních
společenství (KICs) - EIT Manufacturing and EIT
Urban Mobility.

24.4.2018 - 25.4.2018
Hradec Králové
https://www.dny-teplarenstvi...

Teplárenské sdružení ČR pořádá 24. ročník
konference, nejvýznamnější a největší v oboru,
s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a
energetiky.
URBIS SMART CITY FAIR – Veletrh chytrých
řešení pro města a obce

Světové dny udržitelné energie 2018
Kdy:
Kde:
Web:

28.2.2018 – 2.3.2018
Wels, Rakousko
http://www.wsed.at...

Každoroční
světová
konference
zaměřená
na obnovitelnou energii a energetickou účinnost,
které jsou klíčem k posílení hospodářské
konkurenceschopnosti EU, nabídne účastníkům
nejnovější informace o technologiích, politikách a
vývoji trhu na poli energetiky.

Kdy:
Kde:
Web:

25.4.2018 - 28.4.2018
Brno
http://www.bvv.cz/urbis/...

První plnohodnotný ročník mezinárodního veletrhu,
navazující na loňský pilot. Na platformě veletržní
správy a města Brna jako lídra v inovacích a „follower
city“ programu Horizont 2020 vzniká unikátní prostor
pro sdílení nápadů a konkrétních řešení, jak uvést
k životu
a
rozvíjet
koncept
Smart
City
ve středoevropských městech a obcích.
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CYSENI 2018: Mezinárodní konference mladých
vědců o energetických otázkách

12. mezinárodní PhD symposium – stavební
inženýrství

Kdy:
Kde:
Web:

Kdy:
Kde:
Web:

23.5.2018 - 25.5.2018
Kaunas, Litva
http://cyseni.com/registration-2018/

Hlavním cílem konference je diskutovat o problémech
a perspektivách energetického sektoru na celém
světě. Třídenní konference bude zároveň příležitostí
pro mladé vědce, inženýry a studenty navázat nové
kontakty a vybudovat si trvalé vztahy na poli vědy.
Smart Cities Symposium Prague 2018
Kdy:
Kde:
Web:

24.5.2018 - 25.5.2018
Praha
http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2018

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
dopravní ČVUT pořádá již 4. ročník konference
zaměřené na chytrá města pod názvem Smart Cities
Symposium Prague 2018.
C4E FORUM 2018
Kdy:
Kde:
Web:

13.6.2018 – 16.6.2018
Narvil, Polsko
http://c4eforum.net/

2. ročník konference zaměřující se na energeticky
efektivní výstavbu ve střední a východní Evropě je
zaměřen na sdílení a předávání informací na poli
energetické náročnosti nejen budov. Program se
skládá z praktických sezení, tvůrčích workshopů,
plenárních
přednášek
a
neformálních
networkingových setkání.

21.8.2018 - 31.8.2018
Praha
http://www.phdsymp2018.eu/

12. ročník mezinárodního PhD symposia pořádaného
mezinárodní organizací The International Federation
for Structural Concrete ve spolupráci s Českou
betonářskou společností ČSSI a ČVUT v Praze je
určen pro studenty doktorského studia, kteří si
mohou vzájemně vyměňovat své myšlenky a
poznatky se světovou vědeckou komunitou.
Smart City Expo World Congress
Kdy:
Kde:
Web:

13.11.2018 - 15.11.2018
Barcelona, Španělsko
http://www.smartcityexpo.com/en/

Ve dnech 13.-15. listopadu 2018 se uskuteční
v Barceloně světová konference Smart City Expo
World Congress, každoroční největší událost
zaměřená na chytré technologie pro města a
prezentující inteligentní města.

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.

Alternativní zdroje energie 2018
Kdy:
Kde:
Web:

20.6.2018 – 21.6.2018
Kroměříž
http://www.azecr.cz/

Konference se zaměří na současný stav české
legislativy, kdy je dle Evropské komise třeba zaměřit
se na obnovitelné zdroje energie a nikoliv jen
na zateplení budov, a přinese nové poznatky
z výzkumu a vývoje OZE, ukázky z monitorovaných
realizací, ve kterých se daří významně snížit
energetickou spotřebu konvenčních paliv a možnosti
ekonomicky funkčních řešení pro širší rozvoj
ve výstavbě.
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