Podpora energoefektívnych riešení na Ukrajine: skúsenosti SR
Dátum
Miesto
Organizátori

26. 4. 2017
Užhorod, Delfin
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Centrum pre strategické
partnerstvo
Jazyk
slovenský, ukrajinský
Cieľ
Cieľom širšieho seminára pre predstaviteľov ukrajinských menších miest a obcí na tému
energetickej efektívnosti v mestách bude primárne, aj prostredníctvom slovenského experta,
odprezentovať agendu energetickej efektívnosti v mestách a obciach a odprezentovať konkrétne
slovenské projekty, fungujúce riešenia a diskutovať o postupoch ich realizácie, ako aj možnostiach
financovania projektov.
Seminár sa realizuje v rámci projektu Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej
spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou, CBC 01014

PROGRAM
8:30 – 9.45

Registrácia účastníkov/networking

9:45–10:30

Úvodný príhovor/prezentácia projektu
Andriy Kryzhevskiy, Centrum pre strategické partnerstvo

10:30 – 12:30 Prečo je energetická efektívnosť v mestách dôležitá
Moderátor
Andriy Kryzhevskiy, Centrum pre strategické partnerstvo
Panelisti
Andrii Chubyk, riaditeľ, Centrum globálnych štúdií: Stratégia XXI, Kyjev
Analýza situácie na Ukrajine v oblasti energetickej efektívnosti
Oleh Babak, energetický auditor, ESCO
Obnova verejných budov – prečo je audit dôležitý ako prvý krok
Alexander Tokarčík, energetický klaster Prešovského samosprávneho kraja
Spolupráca municipalít v oblasti energetickej efektívnosti: slovenská skúsenosť
predstaviteľ Association of Energy Efficient Cities of Ukraine (TBC)
Spolupráca municipalít v oblasti energetickej efektívnosti: ukrajinská realita
diskusia
12:15–13:15

Obed

13:15–15:15
Moderátor
Panelisti

Energetickoefektívne riešenia zo Slovenska
Peter Brezáni, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Filip Urban, Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
Moderné technológie v dodávkach tepla
Ján Pavlík, Steinzeug Keramo, Košice
Energetická efektívnosť verejných vodárenských spoločností
Filip Urban, Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
Projekty verejného osvetlenia v SR
diskusia

15:15 – 16.15 Záverečné poznámky a odporúčania
Andrii Chubyk, riaditeľ, Centrum globálnych štúdií: Stratégia XXI, Kyjev

Podujatie je podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
Program SK08 – Cezhraničná spolupráca: „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč
hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“.

