
Liga ekologických alternativ (LEA) 
s podporou programu Intelligent Energy Europe a Heinrich Böll Stiftung

ve spolupráci se sdruženími Calla a Ekologický institut Veronica
si Vás dovolují pozvat na konferenci

TOP-projekty OZE ve městech a obcích 
/inspirace, perspektivy, bariéry/

spojenou s vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie (RES Champions League). 

Koná se pod záštitou předsedy Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Šťovíčka 
dne 2. června 2011 v Parlamentu, v Praze 1, Sněmovní ul. 4, od 10 do 17 h.

dopolední část: 
TOP-projekty OZE v ČR PROGRAM odpolední část: 

TOP-projekty OZE v zemích EU-ligy

10 h tématický videofilm 
uvítání, cíle konference, vstupní slovo 
představení vítězů ukončeného ročníku 
české solární i biomas-ligy   

Blok 1 Perspektivy projektů udržitelné energetiky 
na komunální úrovni ČR
z pohledu vlády, sektorů OZE i neziskových organizací  
- otázky, diskuze

přestávka

Blok 2 Projekty programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE) 
– inspirace pro obce a města?
Cíle a výstupy projektů s českou účastí představí:
• Czech RE Agency: PV LEGAL+ (byrokracie u fotovoltaiky), 

Evropské dny Slunce (kampaň 1.- 14.5.)
• SEVEn: Come2CoM (Pakt starostů), ESOLI (veřejné osvětlování), 

CHP Goes Green (obnovitelná kogenerace)
• City Plan: SDH Take-off (solární soustavy pro CZT) 
• Enviros: PATRES (OZE pro obce a města)   
• Hnutí DUHA: BEAM 21 (vzdělávání k ochraně klimatu), Chytrá 

energie (energetický koncept do roku 2050)
• Energy centrum ČB: So-Pro (Solární teplo průmyslu…i městům)
• Národní síť zdravých měst: Cyber display (energetické štítky 

budov), Sunflower (ekoenergetika pro komunity)
• SEVER: SIEU (studentské návrhy instalací OZE)  
• LEA: RES Champions League (EU-liga OZE)

Blok 3 Zkušenosti z energetických projektů obce Hostětín 
  - nejúspěšnější z ČR v 1. ročníku EU-ligy OZE
Ekologický institut Veronica 

13.15 h polední raut + projekce energetických videovizitek obcí

14 h uvítání, cíle jednání
Milan Šťovíček, předseda VŽP PSP ČR 
Yannick Regnier, koordinátor RES CL – CLER, Francie
Karel Merhaut, výkonný místopředseda LEA

Blok 4 Klima+OZE politika Evropské unie a přístupy v ČR

• Češi v energetickém protisměru - pomíjíme 
klimatickou politiku Unie? - Edvard Sequens, Calla

• Přínosy projektů z programu IEE pro města a obce 
(přehled) - Táňa Dutkevičová, LEA

• Evropská liga obnovitelné energie 
(RES Champions League): 
hravá banka prestižních příkladů 
energetické osvícenosti sídel sedmi států - 
v kontextu české solární a biomas-ligy - 
Yannick Regnier, CLER a Karel Merhaut, LEA

• Vizitka šampióna evropské ligy – videoportrét 
vybraného vítěze 1. ročníku 

přestávka + projekce energetických videovizitek obcí

Blok 5 Inspirativní projekty vítězů 2. ročníku 
Evropské ligy obnovitelné energie

• Přehlídka energetických vizitek šampiónů soutěže - 
starostové z Bulharska, ČR, Francie, Itálie, Maďarska, 
Německa a Polska

• Prezentace nejúspěšnějších šampiónů - starostové sídel 
s nejvyšším oceněním 

• Vyhlášení a dekorování vítězů  

17 h Ukončení

Součástí akce je pro zájemce 3.6. dopoledne EXKURZE 
Solární zajímavosti „srdce Čech“  

účast na konferenci po předchozí registraci
přes www.solarniliga.cz/rescz.html zdarma           

 kontakt: 723 573 738,
lea3@seznam.cz 

 


