
 
                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJISTĚTE SI UŽ DNES VÁŠ TERMÍN! 

 

Pozvánka na konferenci 

 

Energeticky úsporná obec – Chytrá ulice 
 
 
Termín:     7. 11. 2019, 9.00 hodin  

Místo:  Pardubice, ABC klub, kulturní a společenské centrum, Štolbova    

                                2665, 53002, Pardubice  

            

Pořadatel:  Energeticko- technický inovační klastr Pardubice, z.s. (ETIK)     

 

Cílová skupina:  Předsedové MAS v ČR a starostové a zastupitelé obcí   

                                Pardubického kraje se zájmem o modernizaci dle projektu OBEC                

                                BUDOUCNOSTI 

 

Cílem konference je seznámit samosprávu obcí s možnostmi modernizace obcí 

v programu SMART REGION Pardubického kraje v souladu s novou koncepcí 

Energeticky úsporná obec, která obcím přináší komplexní inovativní řešení zásadních 

oblastí pro udržitelný rozvoj obcí, jako je energeticky chytrá obec, decentrální energetika 

s návaznou ekomobilitou, zachování vody v krajině, zdravé životní prostředí, komunitní 

programy atd.  

 

 

 

V odpoledním programu budou probíhat tři interaktivní semináře (workshopy), kde se 

budete moci na vše zeptat a prodiskutovat na téma: 

 

- Energeticky úsporná obec - chytrá ulice 

- Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) v obcích a zvýšení 

energetické soběstačnosti a bezpečnosti obce 

- Možnosti financování projektů, metoda EPC 

 

Co se na této konferenci dozvíte? 



 

Po absolvování této konference a následných seminářů budete vědět „Jak na to“. 

 

Například: 

 

- Možnosti podpory státu 

- Obsah koncepce Energeticky úsporná obec 

- Schválené cíle Územní energetické koncepce Pardubického kraje z hlediska 

budování Smart region 

- Dostanete informace o interaktivní mapě Územní energetické koncepce 

Pardubického kraje (ÚEK Pk) 

- Možnosti financování jednotlivých projektů 

- Financování metodou EPC 

- Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v obcích 

- Zvyšování energetické soběstačnosti a bezpečnosti v obcích 

- A další důležité informace 

 

A hlavně: Nejen teoretické přednášky jak by se to mělo dělat a jaké jsou možnosti, 

ale u všech bodů i jasné příklady z praxe. 

 

Součástí konference a následných seminářů bude i 2x coffe break a oběd, vše 

v prostoru ABC klubu. 

 

Účastníci konference budou pozváni na mezinárodní konferenci v Aspern 
Seestadt (Vídeň), kde si kromě jiného účastníci prohlédnou projekt Smart City 
Vídeň v praxi. 

Na Vaši účast se těší kolektiv klastru ETIK! 

 

 

Program konference  

 
           8:30 – 9:30  Registrace účastníků 
 
           9:30 – 9:40  Úvodní slovo (Navrátilová) 
 

9:40 – 10:00  Podpora MPO (Sochor) 
 
10:00– 10:30  Jak se vyznat v energetice z pohledu obce  (Chmelík) 
 
10:30 – 10:50    ÚEK Pk a energetický management (Vich) 
 
10:50 – 11:10    Využití OZE, akumulace energie (Bedrníčková) 
 
11:10 – 11:25 Přestávka na občerstvení 
 
11:25 – 11:45  Financování projektů, metoda EPC (Kraus, Vich) 
 
11.45-12:05      Smart street- jak začít s inovacemi (Hrbek) 
 
12:05 – 12:35  Smart Etik Implementation Agency – Rozvojové řešení ETIKu + 

lidské zdroje – školení 110 (Navrátilová) 



 
12:35-12:50       Smart Akcelerátor II (Voborník) 
 
12:50-13:00       Diskuze 
 
13:00 – 13:45 Přestávka na společný oběd 
 
13:45 – 14:15  1. Kolo Workshop 
 
14:15 – 14:30  Coffe break 
 

14:30 – 15:30 2. Kolo Workshop 

15:30-16:00       3. Kolo Workshop 

16:00                  Ukončení akce     

 


