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ZÁŠTITA KONFERENCE
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Konferenci pořádá město Litoměřice ve spolupráci s kanceláří Paktu starostů
a primátorů, evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou
energetiku Energy Cities a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva životního prostředí.
Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům,
kteří mají zájem o dlouhodobé prosazování úspor energie a využívání obnovitelných
zdrojů na municipální úrovni a odborníkům z praxe.
Konference si klade za cíl:
•

přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů na komunální úrovni jak z domova, tak ze zahraničí;

•

informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie
a využití OZE z domácích i evropských programů;

•

založit
odbornou
platformu
„Asociace
městských
energetických
manažerů“ pro výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou
kanceláří Paktu starostů a primátorů;

Město Litoměřice má zájem o dlouhodobé prosazování principů udržitelné energetiky,
tj. maximální úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu
pořádá konferenci, kde společně s odbornými partnery chce nabídnout své praktické
zkušenosti, ověřené postupy a návrhy konkrétních projektů s možnosti jejich
financování.
Registrace je nutné provést do 20.10.2014 na
www.litomerice.cz/konference/energetika2014, kde najdete i další praktické
informace ke konferenci. Konference a workshopy jsou bez účastnického
poplatku.
Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka,
tel. 773 165 574, jaroslav.klusak@litomerice.cz.

Dámy a pánové, tímto bych Vás rád srdečně pozval do královského města Litoměřice
na odbornou konferenci a workshop, které napomohou k výměně příkladů dobré
praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky na místní úrovni.

Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta města

PROGRAM
DEN 1 - 23. října 2014
09.30 – 10.00

Registrace

Blok I – Zahájení konference a příklad dobré praxe ze zahraničí
Úvodní slovo a cíl konference

10.00 – 10.30

starosta města Litoměřice
Jaroslav Klusák – energetický manažer města Litoměřice
Jana Cicmanová – Energy Cities, zástupce kanceláře Paktu
starostů a primátorů
Keynote speech

10.30 – 11.15

11.15 – 11.30

Paul Isbell – energetické odddělení města Bristol
„Energetický management města Bristol – 20 let dobré
praxe“ Bristol (UK)
Přestávka na kávu

Blok II – Příklady dobré praxe energetického managementu z České
republiky
Regenerace bytových domů a energetický management
v Brně - Novém Lískovci
Jan Sponar – investiční technik MČ Brno Nový Lískovec
Aktivity města Kopřivnice na poli udržitelné energetiky
11.30 – 13.00

Roman Beneš – energetik města Kopřivnice
Plzeňský přístup k energetickému manažerství
František Kůrka – energetický manažer města Plzeň
Energetický management města Litoměřice
Jaroslav Klusák – energetický manažer města Litoměřice

13.00 – 14.00

Oběd

Blok III – Workshop - Zkušenosti s renovací veřejných budov v pasivním
standardu
Příklady rekonstrukcí v pasivním standardu v ČR
i zahraničí
Josef Smola - Centrum pasivního domu
Město Modřice – pasivní dům pro seniory
Hana Chybíková – místostarostka města Modřice
14.00 – 15.30

Workshop – moderace Jaroslav Klusák
Je možné veřejnou budovu zrekonstruovat v pasivním
standardu?
Jaké jsou přínosy oproti běžnému přístupu?
Je taková investice opravdu dražší?
Co městům brání takovýto projekt zrealizovat?

15.30 – 15.45

Přestávka na kávu

Blok IV – Panelová diskuse – Jak na energetický management a pasivní
výstavbu v českých městech
Město Litoměřice
Paul Isbell – energetické odddělení města Bristol
Jaroslav Klusák – energetický manažer města Litoměřice
Jana Cicmanová - Energy Cities, zástupce kanceláře Paktu
starostů a primátorů
Jan Sponar – investiční technik MČ Brno Nový Lískovec
15.45 – 16.30

Závěry
Jaké jsou možnosti spolupráce?
Jaká jsou doporučení (požadavky) pro zástupce MPO,
MŽP, SFŽP pro podporu projektů úspor energie a OZE
na místní úrovni?
O jaké aktivity energetického managementu je
nejvyšší zájem na lokální úrovni?

17.00 – 18.00

Prohlídka Gotického hradu s degustací vín
Bude potvrzeno dle počtu registrovaných osob

19.00 – 23.00

Společná večeře v Gotickém hradu

Paralelní komerční sekce - prezentace firem ve foayé Gotického hradu
9.30 – 17.00

Prezentace realizačních a projekčních firem v oblasti
úspor energie a OZE

DEN 2 - 24. října 2014
09.30 – 10.00

Registrace

Blok V – Možnosti financování projektů úspor energie a OZE - granty
Nová Zelená úsporám
Leo Steiner – Státní fond životního prostředí
10.00 – 11.30

Operační program životní prostředí
Pavel Zámyslický – Ministerstvo životního prostředí
Program EFEKT 2015
Milan Kyselák – Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.30 – 11.45

Přestávka na kávu

Blok VI – Možnosti financování projektů úspor energie a OZE – inovativní
možnosti financování
Evropské zdroje a inovativní formy financování

11.45 – 12.45

Jana Cicmanová – Energy Cities, zástupce kanceláře Paktu
starostů a primátorů
Úspory energie a investičních prostředků při aplikaci EPC
na městském majetku
Vladimír Sochor – SEVEn, o.p.s.

12.45 – 14.00

12.45 – 13.30

Oběd (spojený s tiskovou konferencí)
Tisková konference - oficiální založení platformy
energetických manažerů měst a obcí a možnosti
financování na komunální úrovni (moderace Eva Břeňová –
tisková mluvčí města Litoměřice)
Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí, měst Litoměřice,
Plzeň, Kopřivnice, MČ Brno – Nový Lískovec, Chrudim

Blok VII – Workshop – inovativní možnosti financování projektů úspor
energie a OZE
Fond úspor – příklady z praxe
Jaroslav Klusák – město Litoměřice
Inovativní možnosti financování – příklady z praxe
Vladimír Sochor – SEVEn, o.p.s.
Jana Cicmanová – Energy Cities, zástupce kanceláře Paktu
starostů a primátorů
14.00 – 16.00

Workshop - moderace Antonín Tym – Oddělení projektů a
strategií města Litoměřice
Motivuje fond úspor k dalším úsporám?
Můžeme podobný fond vytvořit i v našem městě?
Co z toho bude mít rozpočet města a městské
organizace ?
Je možné projekty financovat jinak než dotačně?

Závěr konference
Oficiální zakončení konference - závěry, zhodnocení
16.00 –
16.15

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
zástupce Ministerstva životního prostředí
starosta města Litoměřice

Paralelní komerční sekce - prezentace firem ve foayé Gotického hradu
9.30 – 17.00

Prezentace realizačních a projekčních firem v oblasti
úspor energie a OZE

Podpora konference

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z prostředků Evropské komise

Za obsah prezentací a workshopů je odpovědné město Litoměřice a přednášející a nelze jej považovat za názor
Ministerstva životního prostředí ani Evropské komise.

