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World Sustainable Energy Days 2021 

Energy Centre České Budějovice si dovoluje 
pozvat vás na konferenci WSED 2021, která se 
uskuteční ve dnech 21. – 25. června. Zúčastnit 
se můžete buď osobně v hornorakouském 
Welsu, nebo online z pohodlí svého domova. 
 
Evropa má ambiciózní cíl stát se do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem. 
Zelená dohoda a klimatické právo EU jsou první 
konkrétní kroky. Současné ekonomické výzvy 
také nabízejí příležitost k urychlení 
energetického přechodu - směrem k vysoce 
účinnému systému obnovitelné energie a 
současně směrem ke spravedlivější a 
konkurenceschopnější Evropské unii. 
 

 
 
V roce 2021 Světové dny udržitelné energie 
(WSED), kterých se každoročně účastní více 
než 600 účastníků z více než 60 zemí, ukážou, 
jak může energetický přechod jako investiční 
motor přispět k hospodářskému oživení 
šetrnému ke klimatu a klimatické neutralitě. 
 
A proč právě ve Welsu? Horní Rakousko je 
lídrem v energetickém přechodu k obnovitelným 
zdrojům: 31% primární energie a více než 60% 
energie na vytápění se vyrábí z obnovitelné 
energie. Za posledních 10 let se zde emise 
skleníkových plynů v budovách snížily o 32%. 
 
Více informací a přihlášku najdete na našich 
stránkách https://eccb.info/testimonials/wsed-
2021/. Kompletní program, vizitky 
přednášejících a mnoho dalších praktických 
informací najdete přímo na webu World 
Sustainable Energy Days  https://www.wsed.at. 
 
 

BIOEM 2021 

Veletrh BIOEM 2021 v dolnorakouském 
Großschönau má v letošním podtitulu 
„udržitelnost v praxi již 35 let“. Letošní BIOEM 
se uskuteční ve dnech 3. - 6. června a hlavním 
tématem je opět udržitelný způsob života. 
 
Každý rok sem přijíždí více než 20 000 
návštěvníků, aby se informovali o novinkách 
v oblasti vytápění, bydlení, biodiverzity či domů 
a zahrad. Na místě si pak mohou produkty 
vyzkoušet, otestovat nebo třeba zakoupit. 
 
Právě biodiverzita je jedním z hlavních témat 35. 
ročníku veletrhu BIOEM. Biodiverzita znamená 
biologickou rozmanitost v našem životním 
prostoru. Za postupnou ztrátu biologické 
rozmanitosti v naší přírodě zodpovídá mnoho 
vlivů. Jak lze tomuto vývoji čelit, lze zjistit také v 
denním programu přednášek na téma 
„Zachování biologické rozmanitosti“. Zjistěte 
více od mnoha vystavovatelů, kteří představí 
své novinky na téma „Ochrana a zachování 
našeho ekosystému“. Podrobné informace 
najdete na webu https://www.bioem.at.  

 

 

 

Kurz PENB 

Také v letošním roce plánujeme kurz 
Energetický specialista s oprávněním ke 
zpracování „PENB“. Nezávazné poptávky nám 
prosím zasílejte na eccb@eccb.cz nebo vyplňte 
formulář na našich stránkách 
https://eccb.info/produkty/kurz-penb/, kde 
najdete i více podrobností k tomuto kurzu. 
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