Pořádají: Svaz moderní energetiky
a Institut pro křesťansko-demokratickou
politiku (IKDP)

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci pod záštitou
Mariana Jurečky (KDU-ČSL), místopředsedy
vlády a ministra práce a sociálních věcí.

KONFERENCE: Jak na

energetickou
nezávislost
obcí a měst
#ZelenáEnergie #KomunitníEnergetika
#RenovaceBudov #ČistáMobilita

28. června 2022
10:30–16:20, registrace od 9:30
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1,
118 26, Praha 1 – Malá Strana
Akce je určena primárně pro zástupce měst a obcí. Pro vstup je nutná potvrzená registrace od organizátorů.
Nezapomeňte si sebou občanský průkaz a prosíme o příchod alespoň 45 minut před začátkem.

Moderace celé akce: Aneta Zachová, šéfredaktorka EURACTIV.cz

Registrace a zajištění vstupu účastníků/ 9:30–10:15
Úvodní blok: Energeticky bezpečné Česko/ 10:30–12:00
Úvodní příspěvek (20 min)
Marian Jurečka, vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí, předseda KDU-ČSL
Praktické příspěvky, jak naplnit možnosti posílení energetické bezpečnosti ČR (2x10 min)
Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru public affairs, ČEZ a. s.
Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
Moderovaná debata s publikem (50 min)

Oběd/ 12:00–12:40
Zelená energie: Přichází nová vlna investic/ 12:40–13:50
Úvodní příspěvek (15 min)
Petr Valdman, ředitel SFŽP: Balíček v Modernizačním fondu pro obce a města
Praktické příspěvky (3x10 min)
Zdeněk Tříska, Solar Global: Solární elektrárny na budovách a průmyslově
znečištěných lokalitách
Martin Schwarz, CZ Biom: Možnosti zelených plynů: bioplyn a biometan
v komunální energetice
Martin Abel, koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost:
Agrivoltaika: pěstování potravin a solární energie současně
Moderovaná debata s publikem (25 min)

Renovace budov: Úspory energie šetří veřejné peníze/ 13:50–15:00
Úvodní příspěvek (15 min)
František John, starosta Zábřehu (KDU-ČSL): Příklady dobré praxe renovace budov
Praktické příspěvky (3x10 min)
David Martínek, ČEZ ESCO: EPC projekty: úspory energie se zárukou
Dalibor Borák, architekt: Rekonstrukce obecních budov na pasivní standard
Richard Čada, ČSOB: Financování úspor energie
Moderovaná debata s publikem (25 min)

Pauza/ 10 minut

ROGRAM&INFORMACE

Konference se zaměří na představení možností, jak mohou postupovat
města, obce či mikroregiony v posilování energetické nezávislosti.
Linka, která prováže jednotlivé příspěvky, je postavena na řešeních snižujících spotřebu
ruského zemního plynu a ruské ropy. Současně konference nabídne příklady dobré
praxe – realizované nebo rozbíhající se projekty na úrovni obcí a měst, které posilují
energetickou bezpečnost a nezávislost na fosilních zdrojích.

Komunitní energetika: Aktivní role měst a obcí/ 15:10–16:20

Praktické příspěvky (2x10 min)
Martin Ander, specialista na komunitní projekty, Svaz moderní energetiky:
Manuál pro vznik komunitní energetiky pro města a obce
Ondřej Šumavský, manažer inovací MVV Energie:
Liberec na cestě k robustní a udržitelné energetice
Moderovaná debata s publikem (35 min)

Závěr akce
Shrnutí a rozloučení: Jan Šmídek, ředitel Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku

Registrace
Akce je určena primárně pro zástupce měst a obcí. Účast na akci je zdarma.
Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů.
Přihlásit se můžete prostřednictvím >FORMULÁŘE<. Žádáme proto o včasnou registraci. Potvrzení
účastníci akce budou s sebou pro vstup do budovy potřebovat občanský průkaz. Prosíme
o příchod alespoň 45 minut před začátkem akce, abychom zajistili hladký vstup do budovy.
Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Kociánová, katerina.kocianova@obnovitelne.cz.

Partnerem akce jsou tyto společnosti. Děkujeme za podporu:

ROGRAM&INFORMACE

Úvodní příspěvek (15 min)
Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí (KDU-ČSL):
Cesta Brna za energetickou soběstačností

