
RAKOUSKÉ ENERGET ICKÉ  DNY 
 

Vážené dámy a pánové,

 dovolujeme si Vás pozvat na seminář Rakouské energetické dny, který představuje nejucelenější prezentaci 
nabídky rakouských firem a institucí na spolupráci s českými firmami, obcemi a regiony v oblasti využívání 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR. Účastníci semináře získají přehled o aktivitách rakouských firem 
a institucí v oblasti využívání OZE a o jejich možnostech podpořit či realizovat existující či připravované projekty 
využívání OZE v ČR. 
 V rámci akce budete mít možnost představit Vaše aktivity a projekty zástupcům rakouských firem 
a institucí a upozornit je tak na výhody navázání kontaktu právě s Vámi. 
 Během semináře budou organizovány bilaterální firemní schůzky za účelem projednání Vašich konkrétních 
záměrů či návrhů na spolupráci přímo se zástupci zúčastněných rakouských firem a institucí. 

Témata semináře: 
- Obnovitelné zdroje energie (OZE) – biomasa, vodní
  energie, větrná energie, solární energie, bioplyn 

- Centrální zásobování teplem ze zdrojů využívajících
  OZE. 

- Energetická úspornost a hospodárnost v budovách 

- Financování a podpora projektů využití OZE 

- Politické a právní rámcové podmínky 
  v České republice v oblasti využívání OZE 

Program:
- Představení produktů a služeb rakouských firem

- Seznámení zástupců českých podniků i představitelů
 státní správy a samosprávy s možnostmi spolu-
 práce s rakouskými podniky a institucemi v oblasti
 OZE

- Objasnění  možností financování jednotlivých projektů
 ze strany rakouských, českých i světových finančních
 institucí

- Bilaterální jednání českých a rakouských účastníků
 nad konkrétními návrhy  projektů a projednání 
 možností a postupu jejich realizace 

v rámci akce Teplárenské dny a Obnovitelné zdroje energie 2005

V ČESKÉ REPUBLICE 
Hradec Králové 26. - 27. dubna 2005 

Cíl: 
Iniciování a podpora společných česko-rakouských projektů v oblasti úspor energie a využívání OZE 
v energetice

Pořadatel:  
Energieverwertungsagentur - The Austrian Energy Agency (E.V.A.) – Rakouská energetická agentura
Hospodářská komora Rakouska – pobočka zahraničního obchodu Praha 
Rakouské velvyslanectví Praha – oddělení pro zemědělství a životní prostředí
PAREXPO, s.r.o.

Objednavatel:  
Rakouské spolkové  ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství 



26.4.2005

09:00 – 10:00 Registrace  
10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení konference 
10:30 – 12:00 ÚVODNÍ SEKCE  
- Využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR
- Zákon na podporu využívání OZE
- Příklady úspěšné česko-rakouské spolupráce
  v oblasti využívání OZE  
 
12:00 – 14:00 Oběd  
14:00 – 15:30  BIOMASA 
- Prezentace rakouských firem
- Prezentace českých firem a projektů  

15:30 – 15:45 Přestávka  
15:45 – 17:00 VODNÍ ENERGIE 
- Prezentace rakouských firem
- Prezentace českých firem a projektů  

 VEČERNÍ RECEPCE PRO ÚČASTNÍKY  

27.4.2005  

09:00 – 10:30 FINANČNÍ NÁSTROJE 
 A INSTITUCE   
- Představení možností financování využití OZE v ČR
- Fondy EU
- Představení rakouských finančních institucí
- Představení mezinárodních finančních institucí 

10:30 – 10:45 Přestávka 
10:45 – 12:00 KOGENERACE A CENTRÁLNÍ
  ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
- Prezentace rakouských firem
- Prezentace českých firem a projektů  

12:00 – 13:30 Oběd  
13:30 – 15:00 ÚSPORY ENERGIE V BUDOVÁCH 
- Prezentace rakouských firem
- Prezentace českých firem a projektů  

15:00 – 15:15 Přestávka  
15:15 – 16:45 SOLÁRNÍ ENERGIE 
- Prezentace rakouských firem
- Prezentace českých firem a projektů  

16:45 - 17:00  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE  

Předběžný program

Souběžně s uvedeným programem budou probíhat bilaterální firemní schůzky  

Datum: 26.4. – 27.4. 2005

Hotel Alessandria
SNP 733
Hradec Králové
Tel: 495 407 280
www.alessandria.cz

Hotel Stadion 
Komenského 1214
Hradec Králové      
Tel: 495 514 664

Amber Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494
Hradec Králové
tel.:  49 5814111,  49 
5814265, 49 5814289

Hotelový dům 
Heyrovského 1177, 
Hradec Králové
tel.:+420 49 5511175 
www.hotelovydum.cz

Místo konání: Kongresové centrum Aldis – Hradec Králové
Začátek akce: 26.4. – 10:00
Konec akce: 27.4. – 17:00
Registrace účastníků: 26.4. – 9:00 – 10:00
Podmínky účasti: zaslání vyplněné přihlášky na adresu organizátora

Spojení: od nádraží ČD autobusy 5 a 11 (zastávky Aldis), trolejbus 7 (zastávka Muzeum). Při příjezdu autem 
je orientačním bodem Gočárův okruh, obchodní zóna (Delvita, OBI) a benzínová stanice Shell. Před kongresovým 
centrem je možnost parkování. 

Ubytování:                   

PAREXPO s.r.o.
Mgr. Aleš Kalina, Bělehradská 458, 530 09  Pardubice

Tel.: +420 466 415 831,Mob.: +420 606 780 171, Fax: +420 466 415 424
www.parexpo.cz    e-mail:kalina @parexpo.cz   parexpo@parexpo.cz

E.V.A the Austrian Energy Agency
DI Kristin Harrich, Otto - Bauer - Gasse - 6, A - 1060 Wien
Tel: +43/1/586 15 24-27, Fax:+43/1/586 15 24-40

www.eva.ac.at    e-mail:harrich@eva.ac.at

Cena semináře: Veškeré náklady spojené s účastí na konferenci hradí pořadatel (vstupné, sborník, občerstvení, 
večerní recepce). Účastníci si hradí pouze dopravu a ubytování. Pořadatelé nehradí oběd. 

Tlumočení: Seminář bude simultánně tlumočen. Tlumočníci pro firemní schůzky budou zajištěni na základě 
poptávky, náklady na  tlumočníky firemních schůzek ponesou účastníci sami.

Kontakt na organizátory:

Organizační pokyny



Přihláška / Anmeldeformular 

Firma / organizace (Firma / Organisation):

Kontaktní osoba (Ansprechpartner):

Funkce (Funktion):

Adresa (Adresse):

Tel.: Fax.: e-mail: Internet:

Rok založení (Gründungsjahr):                                  Obrat (Umsatz) (2004) 

Počet zaměstnanců:
(Anzahl von Beschäftigten):

Právní forma:
(Unternehmensform):

Zaměření činnosti (Aktivitätsbereiche):  

 Investiční výstavba Výroba Veřejná správa Poradenství
 (Anlagenbau) (Produktion) (Öffentliche Verwaltung) (Consulting)

 Stavebnictví  Finanční instituce Jiné (Andere) :
 (Bau) (Finanzinstitution)
       
 Průmysl Obnovitelné zdroje energie Technologie pro ochranu ŽP Zásobováni teplem, dálkové vytápění 
 (Industrie) (Erneuerbare Energie) (Umwelttechnik) (Wärmeversorgung,Fernwärmesysteme 

 Kogenerace Jiné 
 (KWK) (Andere):    
 
Oblast zájmu na Rakouských energetických dnech (Ihre Interessen am Programm der Energietage)  
Témata  (THEMEN) 

 Malé vodní elektrárny Geotermální energie Solární energie Biomasa 
 (Kleinwasserkraft) (Geothermie) (Solarenergie) (Biomasse) 
 
 Větrná energie Kogenerace Dálkové zásobování teplem
 (Windkraft) (KWK) (Fernwärme Versorgung)

 Energetické úspory v budovách  Jiné
 (Energieeffizienz in Gebäuden, Gebäudesanierung) (sonstige): 

Zájem o spolupráci s rakouskými formami a institucemi (KOOPERATION)
 
 Získání nového trhu Zřízení zastoupení Joint Venture
 (Markterschließung) (Vertretung) 

 Transfer technologií Frančíza, licence, subdodávky Financování
 (Technologietransfer) (Franchising, Lizenz, Zulieferung) (Finanzierung)       

 Výroba (Fertigung) Jiné (Andere):       

Forma účasti na Rakouských energetických dnech:
Prosím vyplňte všeobecnou část přihlášky. Lze označit i více variant forem účasti. S těmi, kteří označí zájem 
o firemní prezentaci či schůzky se počítá i jako s účastníky.

 Účastník  - v případě zájmu o účast vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu Parexpo, s.r.o. do 7.4.2005

 Prezentace projektu či činnosti firmy  - v případě Vašeho zájmu prezentovat činnost či projekty Vaší firmy 
(instituce) vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu Parexpo, s.r.o do 20.2.2005. Současně zašlete stručný 
obsah Vaší prezentace - ABSTRAKT – podmínky prezentace jsou uvedeny na straně 4 tohoto letáku.

 Podání návrhů projektů – pokud chcete rakouské firmy seznámit s Vašimi projektovými záměry a chcete 
na bilaterálních setkáních poradit, vyplňte prosím přihlášku a PROJEKTOVÝ LIST (informace na straně 4 tohoto 
letáku)  a zašlete je do 1.3.2005 na adresu Parexpo, s.r.o. 
Váš projekt lze také podat pouze písemně bez účasti na akci. Nashromážděné písemné projektové návrhy 
budou předány před začátkem akce přihlášeným rakouským firmám, aby se mohly přihlásit na bilaterální schůzku 
s českými předkladateli projektů.

 Schůzka s rakouskými firmami – v případě Vašeho zájmu o schůzku s rakouskými firmami vyplňte přihlášku 
a PROJEKTOVÝ LIST (informace na straně 4 tohoto letáku) a zašlete je do 1.3.2005 na adresu Parexpo, s.r.o. 
Po uplynutí přihlašovací doby obdržíte informace o přihlášených rakouských firmách.  Můžete se potom cíleně 
přihlásit na setkání s pro Vás zajímavými firmami. Tato možnost platí pro všechny účastníky. Pokud chcete při 
rozhovoru mluvit o konkrétním  projektu, dbejte na podmínky pro podání projektových návrhů.



Firemní prezentace

Délka prezentace – 20 minut
Jazyk – ČJ

Podklady – prezentace v programu PowerPoint – jazyk – ČJ, AJ 
(poznámka – doporučujeme prezentaci zpracovat v anglickém jazyce. Zahraničním účastníkům bude umožněno 
sledovat Vaší textovou i obrazovou dokumentaci. Přednášet je možno v ČJ, prezentace bude simultánně tlumočena.)

Podmínkou zařazení Vaší prezentace do programu je zaslat ABSTRAKT
v následující podobě:
Elektronická forma – formát doc, Arial 10, maximálně 2500 znaků, jazyk – čeština případně angličtina. 
V abstraktu není třeba uvádět celý obsah prezentace, uveďte pouze téma a základní body. 
Na základě obdržených abstraktů bude provedena konzultace s partnery z Rakouska 
(Rakouská energetická agentura). Nejpozději do 7. 3. 2005  budete informován o tom, zda bude 
Vaše prezentace zařazena do programu a v pozitivním případě vyzváni zaslat  do 1. 4. písemnou 
a Power-Point formu prezentace.

Cena prezentace – zdarma

Abstrakt s přihláškou zašlete  na adresu Parexpo s.r.o. do  20.2.2005

Firemní schůzky

V rámci programu Rakouských energetických dnů budou organizovány bilaterální schůzky se zúčastněnými 
rakouskými firmami a institucemi. 

V případě Vašeho zájmu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku na adresu firmy Parexpo s.r.o. 
a současně vyplnit a zaslat PROJEKTOVÝ LIST. 
Jedná se o stručný přehled  Vámi zamýšleného či již realizovaného projektu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Projektový list je možno vyplnit v českém jazyce. 

Vzor projektového listu je k dispozici na http://www.parexpo.cz/TD/cs/AustriaEDays.aspx

Na základě těchto projektových listů budou kontaktovány vhodné rakouské firmy, které Vám mohou 
napomoci při řešení problémů v rámci Vašeho projektu. Firemní schůzky lze využít i k projednání případné obchodní 
spolupráce aj. 

Zájemci o schůzky obdrží během měsíce března informační materiál o zúčastněných rakouských firmách, 
se kterými je možno sjednat schůzku a objednávkový formulář na zajištění schůzky.

Tato služba je zdarma.

Zájemcům budou dáni k dispozici tlumočníci. Tato služba není hrazena pořadatelem 
a náklady na tlumočení hradí účastníci schůzek. 

Projektový list s přihláškou zašlete  na adresu Parexpo s.r.o. do  1.3.2005

RAKOUSKÉ ENERGET ICKÉ  DNY 

V ČESKÉ REPUBLICE 
Hradec Králové 26. - 27. dubna 2005 


