Česká bioplynová asociace Vás zve na tradiční seminář

Pro přítomnost i budoucnost
18. února 2019 od 10:00 hod, konferenční centrum VŠCHT v Praze
(Chemická 952, Praha 4, GPS: 50.0204000N, 14.4946000E)
Pro přítomnost i budoucnost oboru výroby a využití bioplynu jsou důležité různé faktory. Patří mezi ně významnou
měrou jak státní a evropská politika, včetně různých strategií či regulací, tak výzkum a vývoj. Obojímu se budeme
věnovat na letošním semináři. Vstup je letos zdarma do vyčerpání kapacity.
Jak se přihlásit?
Jednoduše – zaregistrujte se pomocí on-line formuláře na www.czba.cz/seminar2019 a pak hlavně přijeďte.
Organizaci zajišťuje:
Tertiary Education & Research Institute, z.ú., Aleš Vlk
Kontaktní email:
konference@czba.cz

Podrobný program – pondělí 18. 2. 2019
9:15 – 10:00

Prezence účastníků semináře

10:00 – 10:05

Přivítání, aktuality
Jan Matějka, Česká bioplynová asociace, místopředseda představenstva
Úvodní slovo, motivy a cíle semináře.

10:05 – 10:45

Národní klimaticko-energetický plán
Tomáš Smejkal, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice
Hlavní parametry a dopady tohoto důležitého strategického dokumentu pro OZE.

10:45 – 11:15

Aktuální vývoj v oblasti soudních sporů o náhrady imisních škod na lesích
Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
Příspěvek shrnuje i pro BPS aktuální téma uplatňování náhrad škod na lesních porostech a související
vývoj zejména legislativního prostředí a dokazování škody v rámci soudních procesů.

11:15 – 11:45

Emisní limity pro BPS – aktuální stav a plány
Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Dopady současné a budoucí legislativy v oblasti ovzduší na BPS.

11:45 – 12:15

Biomethan jako alternativa – pilotní projekt Brno
Petr Novotný, RENARDS
Biomethan, jeho výroba, náklady, dotace, využití, včetně praktického příkladu – pohon autobusů MHD ve
městě Brně na biomethan z místní ČOV.

12:15 – 13:00

Horizont 2020, výzva SC3 – Zajištěná, čistá a účinná energie
Veronika Korittová a Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR.
Možnosti zapojení do výzkumu v největším evropském programu na podporu výzkumu a inovací. Na
příkladu již financovaných projektů bude představen způsob, jak se zapojit do projektů, i jakou pomoc
pro řešitele nabízí TC AV ČR. Vysvětlen bude způsob hodnocení projektů a proces vyhledávání
hodnotitelů. Pozornost bude věnována i příležitostem pro malé a střední podniky.

13:00 – 13:15

Evropské prostředí pro další rozvoj oboru
Jan Štambaský, prezident Evropské bioplynové asociace
Čerstvé novinky z Bruselu a očekávané důsledky pro ČR

13:15 – 13:30

Závěr, diskuse, občerstvení

Mapa - konferenční centrum VŠCHT v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Chemická 952, Praha 4, GPS: 50.0204000N, 14.4946000E
(areál Koleje Jižní Město - kolej Sázava, 5 min od metra Chodov, Opatov – bus č. 177 a 179, zastávka Volha)

