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.
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 i vodních 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 Vaxjo (Švédsko), které se pyšní
prestižním oceněním European Green Capital 2018.
Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574,
klusak@semmo.cz.
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.

Rezervujte si ve svých kalendářích termín 27.- 28.2. 2019 pro Litoměřice, registrace bude spuštěna
v prosinci 2018 na http://semmo.cz/konference2019, kde bude zároveň zveřejněn i podrobnější program
konference.
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