Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014
pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

Datum konání konference: 27. - 29. března 2014
Místo konání: Sportovní hala Euronics (bývalá Novesta),
Zlín,U Stadionu 4286,
GPS 49°13'6.142"N, 17°39'33.974"E

Co je hlavním tématem konference?
Jak snížit energetickou náročnost
budov našeho regionu!
Na co se můžete zeptat?
•
•
•
•
•

Jaké jsou povinnosti stavebníka a projektanta dle energetické legislativy
Jaké povinnosti ze zákona vyplývají pro místní samosprávy i domácnosti
Jak stavět budovy i rodinné domy s minimální energetickou spotřebou
Jak správně plánovat výstavbu
Na co můžete získat dotaci

Program konference 27. března je určen starostům měst a obcí,
investorům, vlastníkům a správcům budov
Program konference 28. března je určen odborné veřejnosti,
projektantům, energetickým auditorům, investorům, vlastníkům domů a
bytů, úředníkům odborů investic a stavebních úřadů
Program konference 29. března je určen odborné veřejnosti,
starostům měst a obcí, investorům, vlastníkům domů a bytů, úředníkům
odborů investic a stavebních úřadů a široké veřejnosti
Aktuální program včetně řečníků najdete na:
www.eazk.cz
www.stavebnictvi-therm.cz

Program konference 27. března - projekt CEP-REC,
Energetická koncepce a Energetická politika Zlínského kraje
10:00-11:00

Společné zahájení a prohlídka veletrhu

11:00-11:45

Vyhodnocení soutěže o nejlépe zateplenou stavbu ve veřejném
sektoru, zástupce EAZK zástupce

11:45-12:15

Možnosti dotace na zlepšení tepelně technických vlastností
veřejných budov, zdrojů tepla a veřejného osvětlení letos a
v dalším programovacím období, zástupce SFŽP a MPO

12:15-12:45

Občerstvení

12:45-13:45

Projekt CEP-REC a jeho cíle ve Zlínském kraji, zástupce EAZK,
zpracovatel ÚEK
• výsledky zjištění energetické bilance kraje
• diskuse o strategie pro rozvoj ZK vycházející z již hotové ÚEK
• představení optimální varianty scénáře ÚEK s důrazem na
podporu energetické soběstačnosti
• představení Akčního plánu na podporu energetické
soběstačnosti regionu

13:45-14:15

Podmínky programu Nová Zelená úsporám pro rok 2014,
zástupce SFŽP

14:15-14:30

Diskuze o energetické koncepci a akčním plánu kraje

14:30-16:00

Blok prezentací firem:
• Zateplovací systémy- požadavky investora a jak je správně
nadefinovat v projektu
• Využití OZE na podporu energetické soběstačnosti, včetně
fotovoltaického ohřevu vody
• Pohled na stavební materiály z hlediska trvalé udržitelnosti
• Aktivní prvky ve stavebnictví
• Revoluční způsob mapování terénu laserovým skenováním a 3D
vizualizací

Program pro vlastníky rodinných domů:
16:00-17:00

Program Nová Zelená úsporám pro rok 2014, nové podmínky
programu, čeho se bude dotace týkat a jak velkou dotaci
můžete získat- příjem žádostí již od 1.4.2014

Program konference 28. března – COOPENERGY Informační den
Určeno odborné veřejnosti - projektantům, energetickým auditorům, investorům,
vlastníkům domů a bytů, úředníkům stavebních úřadů, provozovatelů a odběratelů tepla
ze soustav CZT
9:30 -9:45

Zahájení

9:45-10:30

Požadavky energetické legislativy na projektování staveb,
Ing, Zdeněk Kondler , ředitel SEI Zlín

10:30- 11:15

Proč stavět a jak stavět pasivní a nulové veřejné budovy,
doc.Ing.Josef Chybík ,CSc., VUT FA Brno

11:15-11:45

Pasivní a autonomní domy z hlediska trvale udržitelného
rozvoje, ing. arch. Mojmír Hudec , ELAM Ateliér Brno

11:45-12:15

Občerstvení

12:15-12:45

Praktické příklady staveb, doc.Ing.Josef Chybík ,CSc., VUT FA Brno

12:45-13:30

Jak připravit projekt pro dotace Nová zelená úsporám,
nejčastější chyby a omyly v PD, Ing. Lubomír Čech, SFŽP KP Zlín
Blok prezentací firem:
• Zateplovací systémy- požadavky investora a jak je správně
nadefinovat v projektu
• Využití OZE na podporu energetické soběstačnosti, včetně
fotovoltaického ohřevu vody
• Pohled na stavební materiály z hlediska trvalé udržitelnosti
• Aktivní prvky ve stavebnictví
• Revoluční způsob mapování terénu laserovým skenováním a 3D
vizualizací jako podklad pro projektování

13:30-14:30

14: 30- 15:00

Možnosti dotace na zlepšení tepelně technických vlastností
veřejných budov, zdrojů tepla a veřejného osvětlení, zástupce
SFŽP a MPO

15: 00- 15:30

Příklady dobré praxe od myšlenky přes územní plán až po
realizaci stavby, zástupce EAZK

15:30 - 16:00

Diskuze a závěr

Představení projektu COOPENERGY – modely spolupráce kraje, obcí a
podnikatelů v energetickém plánování a realizace projektů na příkladech dobré
praxe
COOPENERGY je tříletý evropský projekt spolufinancovaný v rámci programu IEE
(Intelligent Energy Europe Programme) a jeho cílem je pomoc krajským a
místním orgánům veřejné správy vytvořit společné akční plány s využitím
víceúrovňových procesů řízení projektů sahajících od neformálních setkání po

dlouhodobější partnerství a Memoranda o spolupráci, která zajistí velice efektivní
spolupráci krajských a místních orgánů veřejné správy, aby bylo dosaženo cílů
EU 20/20/20.

Program konference 29. března –Energocoaching, místo konání :
zasedací místnost přízemí Mrakodrapu
Určeno starostům měst a obcí, investorům, vlastníkům a správcům budov
9:30-10:15

Zahájení a úvodní informace o projektu spolupráce na tvorbě
odborného energetického poradenství příhraničních regionů,
zástupce EAZK a Eko centra Oravský Podzámok

10:15-10:45

Činnosti EAZK pro starosty města obcí na území Zlínského
kraje, zástupce EAZK

10:45-11:15

Plánované výstupy projektu Energocoaching, zástupce EAZK a
Eko centra Oravský Podzámok

11:15-11:45

Občerstvení

11:45-12:15

Jak společně snížit energetickou náročnost pohraničí, zástupce
EAZK a Eko centra Oravský Podzámok

12:15-12:45

Diskuze

12:45-15:00

Prohlídka veletrhu

Součástí programu je bezplatné poradenství občanům na stánku EAZK a průběžné
prezentace konkrétních výrobců materiálů a výrobků vhodných k použití ve zlínském kraji

Program pro vlastníky rodinných domů:
10:00-15:00

Program Nová Zelená úsporám pro rok 2014, nové
podmínky programu, čeho se bude dotace týkat a jak
velkou dotaci můžete získat, Ing. Lubomír Čech SFŽP KP Zlín
Přednášky budou probíhat každou celou hodinu na ochoze haly

Program pro vlastníky rodinných domů: sportovní hala
Od 10:00 hodin bude každou hodinu v přednáškové části haly (ochoz) až
do 15:00 hodin probíhat hodinová prezentace představení nových
podmínek programu Nová zelená úsporám pro 2014, tedy na co
všechno budete moci získat dotaci pro svůj rodinný dům.

Součástí každého dne konání veletrhu
hu bude i stánek Zelená úsporám, kde Vám
individuálně poradí odborní specialisté, co je pro vaši nemovitost
nejvýhodnější.

Přihláška – Návratka
Jméno a příjmení:

………………………………………………
…………………………………………………

Název organizace:

….………………………………………………
….……………………………………………

Konference se zúčastním
astním ve d
dnech: …..…………………………
…………………………
Telefon:

……….……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………

e-mail:

….……………………………………………………………
……………………………………………………………

Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 21.
21 3. 2014
na info@eazk.cz nebo tel. 577 043 940, případně
ě 577 043 943.
Při této příležitosti
íležitosti EAZK vyhlašuje i Soutěž o nejlépe
zateplenou obecní budovu.
budovu
Aktuální seznam projektů
projekt přihlášených do soutěže
ěže a podmínky
najdete na:
http://www.eazk.cz/eazk
http://www.eazk.cz/eazk-vyhlasuje-soutez
soutez-o-nejlepezateplenou-obecni-budovu/
budovu/

