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The European Association for Renewable Energy
was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work
independently of political parties, institutions,
commercial enterprises and interest groups,
is dedicated to the cause of completely
substituting for nuclear and fossil energy
through renewable energy,
regards solar energy supply as essential to
preserve the natural resources and a
prerequisite for a sustainable economy,
acts to change conventional political priorities
and common infrastructures in favour of
renewable energy, from the local to the
international level,
brings together expertise from the fields of
politics, economy, science and culture to
promote the entry of solar energy,
provides the opportunity to play a part in the
sociocultural movement for renewable energy
by joining the association for everyone,
considers full renewable energy supply a
momentous and visionary goal - the challenge
of the century to humanity.
www.eurosolar.org














Evropská asociace pro obnovitelnou
energii byla založena v roce 1988. Je
registrována jako nezisková organizace
a pracuje v nezávislosti na politických
stranách, institucích komerčních
podnicích a zájmových skupinách,
jejím cílem je úplná náhrada jaderné a
fosilní energie obnovitelnou energií,
v zásobování sluneční energií vidí
základní předpoklad pro zachování
přirozených základů života a
udržitelného hospodářství,
snaží se změnit současné politické
priority a rámcové podmínky ve
prospěch obnovitelné sluneční energie
a to od místní až po mezinárodní
úroveň,
sdružuje znalosti a kompetence
z oblasti politiky, ekonomie, vědy a
kultury pro zavádění sluneční energie
každému jednotlivci nabízí možnost se
angažovat v sociokulturním hnutí za
sluneční energii,
ve svém cíli vidí reálnou vizi – stoletou
výzvu lidstva.
www.eurosolar.org
www.eurosolar.cz
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Evropské ceny EUROSOLAR se 21 let udělují širokému spektru
laureátů - významných iniciátorů a propagátorů, stavebníků,
rozvojových projektů, osobností i vlastníků.
Tradičním místem býval Berlín a oslava se konala za přítomnosti
spolkového prezidenta. Minulý rok se předání cen uskutečnilo v
Římě a dvaadvacátý ročník bude pokračovat v Praze.
Slavnostní předání je jedinečnou možností jak představit v České
republice plejádu evropských odborníků a vynikajících evropských
projektů z oblasti obnovitelné energie a stavitelství a podnítit
zájem české veřejnosti, politiků i medií o další rozvoj čisté
obnovitelné energie.
Program:
9.30 – 10.00
příchod účastníků a registrace
10.00 - 10.15
Úvodní slovo:
Miloš Vystrčil – předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
Jitka Seitlová – místopředsedkyně Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
10:15 - 10:30
Přivítání účastníků jménem spolupořadatele:
Peter Droege, prezident EUROSOLARU
10:30 - 11:40
Energetická budoucnost Evropy
(blok
příspěvků včetně otázek a odpovědí, diskuze)
Peter Droege, prezident EUROSOLARU
Milan Smrž, EUROSOLAR Česká republika
Josep Puig, EUROSOLAR Španělsko
Wolfgang Hein, EUROSOLAR Rakousko
Harry Lehmann, WCRE, executive director
Eliana Cangelli, EUROSOLAR Itálie
11:40 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Česká sluneční cena
přestávka, občerstvení
Evropské sluneční ceny
diskuze, ukončení
tisková konference

Seminář moderuje Peter Droege
Seminář bude probíhat v češtině a angličtině se simultánním
tlumočením
Programu se zúčastní evropské vedení asociace EUROSOLAR,
laureáti evropských cen, politici a odborná veřejnost a novináři
European prices are EUROSOLAR are awarded 21 years to wide range
laureates - major initiators and promoters, builders, development
projects, personalities and owners.

The traditional site of the former Berlin and the celebration was held in
the presence of Federal President. Last year the ceremony was held in
Rome and the twenty-second year will continue in Prague.
The ceremony is a unique opportunity to introduce the Czech Republic
plethora of European experts and excellent European projects in the
field of renewable energy and construction, and to stimulate the
interest of the Czech public, politicians and the media about the
further development of clean renewable energy.
Programme:
9.30 – 10.00
Arrival, registration
10.00 - 10.15
Introduction
Miloš Vystrčil – Chairperson, Committee on Public
Administration,
Regional
Development
and
the
Environment, Senate of the Parliament of the Czech Republic
Jitka Seitlová – Vice-Chairperson, Committee on Public
Administration,
Regional
Development
and
the
Environment, Senate of the Parliament of the Czech Republic
10:15 - 10:30
Welcoming participants on behalf of coorganizers: Peter Droege, EUROSOLAR president

Další sponzoři

10:30 - 11:40
European Energy Future (lectures include Q&A)
Peter Droege, EUROSOLAR President
Milan Smrž, EUROSOLAR Czech Republic
Josep Puig, EUROSOLAR Spain
Wolfgang Hein, EUROSOLAR Austria
Harry Lehmann, WCRE executive director
Eliana Cangelli, EUROSOLAR Italy
11:40 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Czech Solar Prize
break, refreshment
European Solar Prizes
discussion, final Communiqué
press conference

The seminar will be moderated by Peter Droege
Program management will attend the European Association
EUROSOLAR, European prices laureates, politicians and professional
public and journalists.
Generální sponzor

Registrace:
http://goo.gl/forms/YkK5xTamDN
Vstup do senátu jen s platným průkazem!
Entrance to the Senat with valid ID only!

