Tematické okruhy konference

Československá ENVIROnmentální konference

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností
obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu,
problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.
•

•
Horský hotel Sepetná, Ostravice
4. – 5. 10. 2021

1. CIRKULÁŘ

•
•

E-expert, spol. s r.o. a EKOS PLUS s.r.o.
•
Vás srdečně zvou na
pátý ročník česko-slovenské konference odborníků věnujících se ochraně
životního prostředí, která se vrací na oblíbenou Sepetnou
v Moravskoslezských Beskydech.

Odpady
o Cirkulární ekonomika
o Energetické využití odpadů
o Aktuální stav legislativy
Ovzduší
o Aktuální legislativa
o Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
o Monitoring a modelování kvality ovzduší
Skleníkové plyny a dotace
o Modernizační a inovační fond, fond spravedlivé transformace
o Projekty a dotace
EVVO
o Role EVVO v ochraně životního prostředí
o Příklady dobré praxe
EIA, IPPC, BREF, BAT
o Legislativní změny EIA/IPPC
o Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
o Revize BREF

www.envirokonference.cz

Přednášející
Konference se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR,
české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy
a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví
obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických
podniků.

Záštita, akreditace
Předchozí ročníky konference se konaly pod záštitou Ministerstva životního
prostředí České republiky, a i pro tento rok jednáme o možnosti udělení
záštity.

Organizační pokyny
Termín:

4. - 5. 10. 2021

Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
www.hotel.sepetna.cz
Rezervace ubytování: https://forms.gle/ProfF1b4kpG8MUBu8
Předběžná přihláška
Pro konferenci jsme požádali o dotaci z Norských fondů, která může snížit
výši účastnického poplatku.
V současné době nelze určit výši vložného, ale v případě Vašeho zájmu, se již
můžete nezávazně přihlásit na www.envirokonference.cz

Od roku 2020 je společnost E-expert, spol. s r.o. vzdělávací institucí
akreditovanou u Ministerstva vnitra.

Závazná přihláška Vám bude zaslána po potvrzení dotace (v průběhu
července).

Pro ENVIRO 2021 zajišťujeme akreditaci Ministerstva vnitra pro vzdělávání
úředníků a vedoucích úředníků státní správy.

Důležité termíny

Doprovodný program
• Exkurze
• Společenský večer
• Relax centrum hotelu Sepetná

15. 6. 2021

zahájení registrace předběžných přihlášek

16. 7. 2021

zahájení registrace závazných přihlášek

27. 9. 2021

ukončení registrace přihlášek

Kontaktní osoby
ČR: Petra Bestová, +420 728 184 734, bestova@e-expert.eu
SR: Vincent Šušol, +421 948 013 089, vincent.susol@ekosplus.sk

