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TISKOVÁ INFORMACE 
 

 
Výroční konference BIOGAS oslaví v Norimberku 
jubileum  
 
• 20. výroční konference Odborného svazu Biogas e.V. 

• Spolkový ministr životního prostředí Dr. Röttgen převezme záštitu 

• Přihlašování vystavovatelů na Odborný veletrh BIOGAS zahájeno 

 
Odvětví bioplynu má důvod k oslavě: V lednu 2011 bude mít 

každoroční konference Odborného svazu Biogas e.V. 20. výročí. Nad 

jubilejní akcí, která se bude konat v době od 11. do 13. ledna 

v Norimberku, převezme záštitu spolkový ministr životního prostředí 

Dr. Norbert Röttgen. Jeho účast zvlášť podtrhuje význam bioplynu pro 

zásobování energií v budoucnosti. Výroční konferenci BIOGAS bude 

doprovázet největší evropský veletrh specializovaný na bioplyn. 

Vystavovatelé mohou od této chvíle podávat přihlášky k účasti na 

veletrhu. 

 
Zvláštní výstava pořádaná u příležitosti jubilejní konference zavede 

návštěvníky zpět do doby začátků konference a zároveň názorně předvede 
razantní rozvoj oboru. Rozvoj, který měl dopad také na samotnou výroční 
konferenci. To potvrzují čísla letošní akce konané v Lipsku*: Počet 

odborných návštěvníků a účastníků konference stoupl ve srovnání 
s předchozím rokem o 14 procent na více než 3 600 a počet vystavovatelů 
o 19 procent na 285. „Výroční konference BIOGAS se vyvinula 

v nejdůležitější setkání mezinárodní odborné veřejnosti v sektoru bioplynu. 
20. výročí jistě bude dalším velkým úspěchem, s ještě větším počtem 
návštěvníků a vystavovatelů“, předpovídá jednatel Odborného svazu 

Biogas e.V., Dr. Claudius da Costa Gomez.  
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Výroční konference BIOGAS 

Bohatý program konference s odbornými přednáškami a workshopy je 
přesně nasměrován na aktuální požadavky oboru bioplynu.  

Hlavním tématem během třídenní akce v Norimberku bude novelizace 
zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG). Další těžiště budou tvořit 
mj. alternativy pěstování kukuřice, optimalizace zařízení a dodávky 

bioplynu do sítě. Odborný svaz Biogas e.V. dále připravuje úvodní 
workshop „Bioplyn pro nováčky – základní pojmy, technika a biologie“, 
jakož i dalších dvanáct workshopů, které se budou zabývat specifičtějšími 

otázkami. Souběžně s přednáškami a workshopy budou probíhat akce 
„Bioplyn pro obce“ a „Vývoz bioplynu“. Na závěr zve Odborný svaz Biogas 
e.V. na velkou poznávací exkurzi do vybraných bioplynových stanic v okolí 

Norimberku, která se uskuteční v návaznosti na konferenci, v pátek 14. 
ledna 2011. 
 
Odborný veletrh BIOGAS 

Souběžně s konferencí se stejně jako v uplynulých letech koná největší 
ryze bioplynový veletrh Evropy. Jako vystavovatelé se mohou hlásit jak 

projektanti a výrobci bioplynových stanic, tak i producenti a prodejci 
komponent, dorůstajících surovin a poskytovatelé služeb. Přihlašovací fáze 
již začala. V roce 2011 se zájemci o účast na veletrhu opět mohou těšit na 

speciální nabídky, mimo jiné na prvně plánované fórum výrobců v prostoru 
veletrhu. Členové Odborného svazu Biogas e.V. si mohou pronajmout 
plochy za zvýhodněných podmínek. Pro nové vystavovatele je určena 

poznávací nabídka. Tato kompletní nabídka zahrnující účast na společném 
stánku jim umožní prezentovat se na Odborném veletrhu BIOGAS za 
vynaložení nízkých finančních nákladů.  

Příslušníci oboru tak mohou z francké metropole Norimberku vykročit do 
úspěšného nového roku skvěle informováni a inspirováni a navíc vybaveni 
cennými obchodními kontakty.  

 
Bioplyn – motor ekonomiky  

Bioplyn je opravdový multitalent: Slouží k výrobě elektřiny, tepla a paliv a 

přitom chrání klima a životní prostředí. Jako motor ekonomiky bioplyn 
současně nabízí nové perspektivy a zajišťuje pracovní místa. Jenom v roce 
2009 bylo zprovozněno více než 1 000 nových bioplynových stanic. 
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V Německu v minulém roce zásobovalo zhruba 5 000 zařízení 3,5 milionu 
domácností elektřinou, což odpovídá úspoře CO2 kolem deseti milionů tun. 
V budoucnosti očekává Odborný svaz Biogas e.V. další růst.  

Výroční konference a odborný veletrh BIOGAS nabízejí rozvíjejícímu se 
oboru perfektní platformu pro získání a sdílení zevrubných informací o 
politických, technických a hospodářských trendech.  

 
Hledají se exponáty: výstava „20. výroční konference“  

Pro účely výstavy „20. výroční konference“ hledá odborný svaz exponáty, 

obrázky či fotografie a vzpomínkové předměty. Se zaslanými exponáty 
bude zacházeno velmi pečlivě a předměty budou po skončení konference 
vráceny majitelům. Soubory prosím zasílejte na adresu: 

patricia.schulz@biogas.org, exponáty na: Fachverband Biogas e.V., 
Patricia Schulz, Angerbrunnerstr. 12, 85536 Freising. Srdečný dík za 
podporu.  

 
Stručně o odborném svazu Biogas e.V.  

Odborný svaz Biogas e.V. sdružuje přibližně 4 000 členů a v rámci Evropy 

představuje největší zájmové zastoupení v odvětví bioplynu. Na 
celoněmecké úrovni zastupuje výrobce, stavitele zařízení a provozovatele 
bioplynových stanic z oblasti zemědělství i průmyslu. V sektoru bioplynu 

bylo v uplynulých letech vytvořeno cca 16 000 nekrizových pracovních 
míst, a to většinou ve venkovských regionech.  
Další informace na www.biogas.org. 

 
O skupině NürnbergMesse Group 

NürnbergMesse se řadí k 20 největším veletržním společnostem na světě a 

v Evropě patří k první desítce. Její portfolio zahrnuje kolem 120 
mezinárodních odborných veletrhů a kongresů, jakož i přes 30 dotovaných 
společných firemních expozic konajících se v Norimberku a jinde na světě. 

Vlastních, partnerských a hostujících akcí skupiny NürnbergMesse Group 
se ročně zúčastní kolem 25 000 vystavovatelů (internacionalita 33 %), 
805 000 odborných návštěvníků (internacionalita 16 %) a 315 000 

spotřebitelů. Skupina NürnbergMesse Group má dceřiné společnosti v 
Číně, Severní Americe, Brazílii a Itálii. Kromě toho NürnbergMesse Group 
udržuje síť 43 zastoupení, která působí ve více než 80 zemích.  
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Soubory ke stažení 

Schirmherr_Roettgen.jpg 

Podtitulek fotografie: Spolkový ministr životního prostředí Dr. Norbert 

Röttgen přebírá záštitu 20. výroční konference Odborného svazu Biogas 
e.V. 
 
Biogas_2010_Messegeschehen.jpg 

Podtitulek fotografie: Výroční konference BIOGAS a Odborný veletrh 
BIOGAS tvoří hlavní fórum pro evropské odvětví bioplynu.  

 
20_Jahrestagung_Logo.jpg 

Podtitulek fotografie: Jubilejní logo k 20. výroční konferenci Odborného 

svazu Biogas e.V.  
 
Kontaktní osoby pro tisk a média 

Odborný svaz: Veletržní společnost: 
Fachverband Biogas e.V. NürnbergMesse 
Andrea Horbelt Magdalena Beichel, Jeanette Harbeit 

Tel 0 81 61 / 98 46 63 Tel +49 (0) 9 11. 86 06-83 23 
andrea.horbelt@biogas.org jeanette.harbeit@nuernbergmesse.de 
 

 
Tento a další texty i aktuální fotografie najdete v tiskové sekci na: 
www.biogastagung.org 


