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Zpravodaj ECČB únor 2022 

Zúčastněte se mezinárodní konfe-

rence WSED ve Welsu 

World Sustainable Energy Days (WSED) je jed-
nou z největších evropských konferencí o efektiv-
ním využívání energie a klimatické neutralitě 
s více než 100 řečníky z celého světa. Letošní 
ročník se zaměřuje především na novinky v tech-
nologiích a strategiích a koná se jako hybridní 
akce (tj. prezenčně i online) od 6. do 8. dubna 
2022 ve Welsu v Horním Rakousku. 

Konference se zúčastní odborníci z oblasti ener-
getiky, zástupci firem, výzkumných institucí, ve-
řejné správy a samospráv na národní, regionální 
i místní úrovni, akademická veřejnost a další. 

V rámci WSED se uskuteční: 

 Evropská konference o peletách 

 Evropská konference o energetické účinnosti 

 Konference o energetické účinnosti v prů-
myslu 

 Konference o strategii energetické účinnosti 

 Konference mladých energetických výzkum-
níků v oblasti energetické efektivnosti 

 Konference mladých výzkumníků v oblasti bi-
omasy 

 Konference na téma politiky v oblasti energe-
tické efektivnosti 

 inovační workshopy 

 Konference Smart E-Mobility 

 Poster Presentation - Pokud se chcete zú-
častnit Poster Presentation, zaregistrujte se 
do 14. března 2022 na internetové adrese: 
https://www.wsed.at/poster 

Registrace přes ECČB 

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím 
ECČB zde. 

Konferenčními jazyky na WSED jsou 

angličtina a němčina. 

Pojeďte s námi na rakouský Veletrh 

úspor energie 

Paralelně s konferencí WSED se koná přední 
evropský veletrh zabývající se tématem úspor 
energie a obnovitelných zdrojů Energiespar-
messe Wels (Veletrh úspor energie). ECČB or-
ganizuje autobusový zájezd na veletrh z Českých 
Budějovic a prohlídku veletrhu v češtině. 

 

Z aktuálních informací z Rakouska vyplývá, že 
v rámci rozvolnění protiepidemických opatření se 
bude moci veletrh uskutečnit zcela bez omezení 
počtu návštěvníků. Přihlašovat na zájezd se mů-
žete na odkazu zde. 

Soutěžte s ECČB – vyhrajte zájezd 
do hornorakouského Welsu 

Pokud odpovíte správně na následující otázku, 
budete zařazeni do losování o vstupenku a jíz-
denku na Veletrh úspor energie do Welsu. Vylo-
sujeme celkem 5 výherců. Soutěžní otázka: 

Zkratka ESM znamená: 
A) energetická svalová masáž  
B) EnergieSparMesse 
C) elektrický senzor mobility 

Své odpovědi posílejte nejpozději do 10. března 
na adresu: olga@eccb.cz 
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Nominujte svůj projekt 

Další ročník soutěže Přeshraniční Adapterra 

Awards právě odstartoval. Až do 31. března lze 

přihlašovat projekty, které pomáhají zvládat do-

pady klimatické krize. Jedinou podmínkou je, že 

realizace musí být již hotová. 

 

I letos odborná porota vybere ty nejlepší nápady 

z volné krajiny i městského prostředí, jak ve ve-

řejném prostoru, tak na budovách. Vedle porotců 

bude hlasovat také veřejnost a na závěr vyhlásí 

organizátoři také cenu rakouského a českého pří-

hraničí. 

Neotřelá technologická nebo přírodě blízká ře-

šení mohou do soutěže přihlašovat vlastníci, in-

vestoři, projektanti nebo zhotovitelé. Tipy na pří-

klady dobré praxe ze svého okolí mohou lidé po-

sílat na www.adapterraawards.eu. Zde najdete 

všechny inspirativní projekty, loňské vítěze i při-

hlášku do letošního ročníku. Soutěž pořádá Na-

dace Partnerství, ECČB je partnerem projektu. 

 

 

 

SFŽP pořádá zajímavé webináře 

Úspěšná série online seminářů na téma dotací z 

programu Nová zelená úsporám a kotlíkových 

dotací pokračuje. Webináře se konají zdarma, 

bez nutnosti registrace. Kliknutím sem se připo-

jíte na webinář. 

Webináře proběhnou v níže uvedených termí-

nech vždy od 16:30 do 17:30. 

Termíny: 

3. března – Podpora bytových domů 

7. března – Rekonstrukce rodinných domů 

8. března – Výstavba rodinných domů 

9. března – Fotovoltaika, dešťovka a zelené 

střechy pro rodinné domy 

10. března – Výměna starých kotlů v rodinných 

domech 

Akce pro města a obce: World Café 

8. března se uskuteční přeshraniční online akce 
ve formátu tzv. World Café, tedy workshop a ná-
sledná diskuze v menších skupinkách na téma 
adaptace měst a obcí na změnu klimatu. Akce 
je určena pro starosty a zástupce měst a obcí 
Jihočeského kraje a Horního Rakouska. 

Pozornost bude zaměřena na potřeby měst a 
obcí při přípravě a realizaci investičních projektů, 
které pomáhají zmírnit dopady horka, sucha, pří-
valových dešťů a dalších extrémních projevů po-
časí. Součástí bude i prezentace příkladů dobré 
praxe. Akce je bezplatná, tlumočení je zajištěno. 

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál citel-
nější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, 
tak v České republice před stejné, nové výzvy. 
Cílem našeho projektu ADAPTRegion AT-CZ je 
zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů v příhra-
niční oblasti kvalifikovaně reagovat na změnu kli-
matu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s 
touto změnou spojené. Projekt je podpořen z pro-
gramu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. 
Vedoucím partnerem projektu ADAPTRegion AT-
CZ je Nadace Partnerství. Projektovými partnery 
jsou Energy Centre České Budějovice, RERA, 
Energetická agentura Vysočiny a za Horní Ra-
kousko se zapojila organizace Klimabündnis 
Oberösterreich. 

Program World Café a přihlášku naleznete na 

https://eccb.info/owc/ 
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