IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE
(PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ
>> ENERGIE

V RUKOU MĚST

27. -28. ÚNORA 2019
GOTICKÝ HRAD LITOMĚŘICE

Hlavní téma
Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje
– reálná možnost nebo chiméra?
Inspirace z Česka i zahraničí
Financování
Právní aspekty
Sdílení, workshopy, exkurze

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA PODPORY EVROPSKÉ KOMISE, ASOCIACE ENERGY CITIES A PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst

České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou
energetiku Energy Cities a městem Litoměřice.

Záštitu nad akcí převzala tato ministerstva:

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem
o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné
dopravy na municipální úrovni.
Konference si klade za cíl:


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



diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických zdrojů měst;



ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;



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



představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických
manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR

Hlavním prezentujícím je Jan Johansson – energetický manažer města Växjö (Švédsko), které se pyšní
prestižním oceněním European Green Leaf 2018.
Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574,
klusak@semmo.cz.
Rezervujte si ve svých kalendářích termín 27.- 28.2. 2019 pro Litoměřice, registrace je spuštěna na
http://semmo.cz/konference2019, kde najdete podrobnější informace a veškeré výstupy konference.

Generálním partnerem konference je:

Hlavními partnery akce jsou:

Odborným partnerem akce je:

Mediálním partnerem konference je:

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

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.
předseda SEMMO

Ing. Petr Švec
ředitel NSZM

Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta Litoměřice

DEN 1 - 27. února 2019
09.00 – 10.00

Registrace

Blok I – Zahájení konference a příklad dobré praxe ze zahraničí
Úvodní slovo a cíle konference
Karel Krejza - město Litoměřice
Jana Cicmanová – Energy Cities
René Neděla – Ministerstvo průmyslu a obchodu
10.00 – 10.35

Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí
Miroslav Andrt – Ústecký kraj
Petr Švec – Národní síť Zdravých měst ČR
Jaroslav Klusák – Sdružení energetických manažerů měst a
obcí (SEMMO)
Keynote speech

10.35 – 11.15

Energetická politika města a remunicipalizace Växjö
Jan Johansson – město Växjö, Švédsko

11.15 – 11.40

Přestávka na kávu

Blok II – Udržitelná energetika a remunicipalizace
Remunicipalizace – příklady úspěšných evropských
projektů
Jana Cicmanová – Energy Cities
Evropská investiční banka – podpora energetických
projektů
Andreas Piontek – Evropská investiční banka
Národní klimaticko-energetický plán a role měst a obcí
11.40 – 13.30

René Neděla – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP a podpora udržitelné městské energetiky
Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí
Jablonec nad Nisou – CZT opět v rukou města
Martin Kočí – Jablonecká energetická a.s.
Litoměřice – Osm let energetického managementu
Jaroslav Klusák – město Litoměřice/ Sdružení
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)

13.30 – 14.30

Oběd (spojený s tiskovou konferencí)
Tisková konference – Energetika v rukou měst,
moderace Eva Břeňová – tisková mluvčí města Litoměřice

13.30 – 14.00

Zástupci Energy Cities, Ministerstva průmyslu a
obchodu, Ministerstva životního prostředí, Sdružení
energetických manažerů měst a obcí

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA PODPORY EVROPSKÉ KOMISE, ASOCIACE ENERGY CITIES A PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ

Blok III – Paralelní sekce - workshop – Jak správně postupovat
při remunicipalizaci energetického hospodářství
SEKCE I – Energetika v rukou měst – jak na to?
Martin Kočí – Jablonecká energetická a.s.
Luděk Šikola - Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Hana Schvarczová – Ministerstvo průmyslu a obchodu
SEKCE II – Energetika v rukou měst – jak financovat?
14.30 – 15.45

Radim Kohoutek – DSEC/ APES
Veronika Korittová - Technologické centrum AV ČR
Pavla Vidanová – Ministerstvo životního prostředí
Cíle workshopu
Identifikovat hlavní bariéry realizace úspěšných projektů
remunicipalizace
Shrnout požadované změny na municipální, regionální, či
národní úrovni, které by realizaci daných projektů pomohly

15.45 – 16.10

Přestávka na kávu

Blok IV – Panelová diskuse a shrnutí závěrů 1. dne
Výstupy workshopu – Jak správně postupovat u projektů
udržitelné energetiky a dopravy
Sekce I – Hana Schvarczová – Ministerstvo průmyslu a
obchodu
16.10 – 16.45

Sekce II – Radim Kohoutek – DSEC/ APES
Závěry a panelová diskuse
Zástupci Energy Cities, Evropské investiční banky,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
životního prostředí, Ústeckého kraje, Sdružení
energetických manažerů měst a obcí

17.00 – 18.00
19.30 – 23.00

Prohlídka Gotického hradu s degustací vín
Společenský večer
Biskupský pivovar U sv. Štěpána – Komenského 748/4

Paralelní komerční sekce – prezentace firem ve foyer Gotického hradu
9.30 – 17.00

Prezentace realizačních a projekčních firem v oblasti
úspor energie, OZE, chytrých technologií

DEN 2 - 28. února 2019
09.30 – 10.00

Registrace

Blok V – Chytrá města - projekty a řešení I
SMART CITY Vídeň - příklady dobré praxe
Christoph Gollner - JPI Urban Europe/ město Vídeň
Energeticky úsporná řešení pro města a obce – praktické
příklady
10.00 – 11.30

Lukáš Svoboda - E.ON
SMART CITY Mnichov – chytrá a koncepční řešení
v energetice a dopravě
Hana Riemer - město Mnichov
Čistá a sdílená mobilita
František Vašek - innogy

11.30 – 11.50

Přestávka na kávu

Blok VI – Chytrá města - projekty a řešení II
Město Sušice – chytré dynamické veřejné osvětlení
Vítězslav Malý – PORSENNA o.p.s.
11.50 – 12.30

Theodor Terrich – ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Realizace senzorického veřejného osvětlení v kontextu
chytrého města
Hana Balášová – ALEF NULA, a.s.

Závěr konference
Oficiální zakončení konference - závěry, zhodnocení
12.30 – 12.45

Zástupci Sdružení energetických manažerů měst a
obcí, města Litoměřice, Ústeckého kraje

12.45 – 13.00

Tombola - předání cen

13.00 – 14.30

Oběd a koktejl

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

