Odborná sekce Alternativní zdroje energie

Pozvánka na konferenci

ALTERNATIVNÍ
ZDROJE ENERGIE
2020

16. a 17. 6. 2020
Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828

Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí,
odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci
s Československou společností pro sluneční energii
(ČSSE), členem ISES, s Asociací pro využití tepelných
čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA).
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POZVÁNÍ

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

- 1. informace a výzva k přihlášení příspěvků

ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Vážení,

•

Budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové

přijměte po dvou letech opět pozvání na konferenci Alternativní
zdroje energie, kterou ve dnech 16. a 17. června 2020 pořádá
Společnost
pro
techniku
prostředí
ve
spolupráci
s Československou společností pro sluneční energii, Solární
asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel. Čas od naší
poslední konference rychle uběhl a posunul nás zase o něco dál
technologicky a o něco blíž budoucnosti bez fosilních paliv. Je tedy
čas na další setkání odborníků z akademické půdy i praxe,
abychom si navzájem předali nové informace z oboru, uplatnitelné
při postupném přechodu na obnovitelné zdroje energie.

•

Solární fototermické systémy

•

Fotovoltaické systémy v budovách

•

Tepelná čerpadla a využití energie prostředí

•

Využití biomasy

•

Akumulace energie

•

Úspory energie v provozu

Obnovitelné zdroje energie jsou cestou do budoucnosti. Pařížská
dohoda o klimatu podepsaná 195 zeměmi světa si stanovila cíl
dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy se
vypouštěné emise CO2 rovnají množství emisí skleníkových plynů,
které jsou z atmosféry přírodními či technologickými procesy
absorbovány. Evropská unie, jejíž jsme součástí, si stanovila
některé cíle na cestě do této budoucnosti. Jedním z nich je snížení
produkce emisí CO2 o 40 % již do roku 2030 oproti stavu z roku
1990. Ke stejnému snížení se zavazuje stále více měst a obcí v
rámci tzv. Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii
a klima. Vlastní klimatický závazek vyhlásilo letos hlavní město
Praha s cílem snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně
45 % do roku 2030 (oproti roku 2010). Takových ambiciózních cílů
bez úspor energie a nasazení bezemisních obnovitelných zdrojů
energie nelze dosáhnout. Obnovitelné zdroje tepla jako jsou
solární termické systémy, kotle na biomasu a tepelná čerpadla
zvláště ve spojení s fotovoltaikou jsou zásadními způsoby, jak
dekarbonizovat budovy, aniž bychom rezignovali na komfort
bydlení.

ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Zájemci o vystoupení na konferenci zašlou výstižný abstrakt
k příspěvku o cca 200 slovech, který bude následně výborem
konference posouzen z hlediska vhodnosti a odbornosti
tématu.

Doufám proto, že na konferenci kromě těchto plánů uslyšíme
i o konkrétních realizacích a systémech, které uvedené závazky
naplňují v praxi a budeme společně diskutovat o smysluplných
cestách v rozvoji obnovitelných zdrojů energie.
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference

Online informace a přihláška na www.azecr.cz

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 20. 2. 2020.
Registrace abstraktů: www.azecr.cz
Vyrozumění o přijetí abstraktu a výzvu k napsání
příspěvku na konferenci obdrží autoři elektronickou
poštou včetně pokynů pro zaslání konečného textu
do 5. 3. 2020.
Uzávěrka plných textů příspěvků je 3. 5. 2020.
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
Tomáš Matuška (ČSSE), Marek Mádr (STP), Petra Písková
(SOA), Tomáš Straka (AVTČ), Bořivoj Šourek (STP, OS AZE)
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PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Alternativní zdroje energie 2020
Datum a místo konání konference
16. a 17. 6. 2020 – Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského
2828, http://www.dk-kromeriz.cz/

16. a 17. 6. 2020

Poplatek po slevě

Člen STP, ČSSE,
AVTČ, SOA

2600

2200

Ostatní

3400

3000

Jméno, příjmení:

Fakturační údaje:

IČ / DIČ:

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky
nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.
Sleva platí pro přednášející a účastníky, kteří se závazně
zaregistrují do 31. 3. 2020 a uhradí konferenční poplatek
do 30. 4. 2020.

• Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích
a kurzech pořádaných STP.

Adresa:

• Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru
technika prostředí.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání
konference včetně účasti na společenské části konference,
občerstvení a konferenční materiály.
Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena
faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro
techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.
Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce
a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou,
účastnický poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však
jejich jména.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze
v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

UZÁVĚRKA
PŘIHLÁŠEK 1. 11. 2017
Partneři
konference

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU
PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:
• Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace"
– 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se
zařízeními
techniky
prostředí,
přináší
informace
projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům
v průmyslových
závodech,
montážním
a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům,
provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých
škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí
být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke
zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V
časopise najdete informace o konferencích, seminářích,
kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.

Konferenční poplatek
Konferenční
poplatek

NABÍDKA ČLENSTVÍ

Telefon:
• Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky
prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Email:

Roční členský příspěvek
600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na
techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Pokud máte zájem o účast,

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku
členství na www.stpcr.cz.
Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet
Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom
mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo,
napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

odešlete přihlášku nejpozději do 9. 6. 2020 na:
• online přihláška: www.azecr.cz, email: stp@stpcr.cz
nebo
• poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Mediální partneři

