ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ , regionální skupina Labsko Vltavská
a
Sdružení obcí Libereckého kraje
Vážení zástupci měst a obcí,
Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro Vás připravují odborný technický seminář o veřejném
osvětlení, který by měl proběhnout v únoru 2011 v jednotlivých okresech Libereckého kraje.
Odborný garant akce: Prof.Ing. Karel Sokanský CSc. – předseda České společnosti pro osvětlování
Hlavní partneři akce : Kú Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje.
Česká společnost pro osvětlování považuje spolupráci s představiteli měst, obcí a krajů za nejdůležitější nástroj komunikační
strategie naší společnosti. Prostřednictvím těchto setkání podporujeme profesionalizaci veřejné správy, napomáháme rozvoji
samospráv a regionů, a tím ovlivňujeme také úroveň veřejného života ve prospěch kvalitních služeb pro občana a zároveň
podporujeme spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem a podnikatelskými subjekty.
Co můžete od tohoto semináře očekávat? Máme připravená konkrétní žhavá témata o veřejném osvětlení k diskusi a řešení, která
jsme připravili ve spolupráci s týmem odborníků, kteří patří k uznávané elitě ve svém oboru.
Cílová skupina účastníků
Zástupci obcí, měst, krajů, neziskových organizací, regionálních rozvojových agentur. Tisk a média, případně další zájemci.
Účastníci semináře obdrží: Sborník přednášek semináře o veřejném osvětlení
Termíny konání:

Okres Česká Lípa
Okres Liberec
Okres Jablonec nad Nisou
Okres Semily

úterý 22.února 2011
čtvrtek 24.února 2011
úterý 1.března 2011
čtvrtek 3.března 2011

Místa konaní:

Budou včas upřesněny Svazem obcí Libereckého kraje.

13,00 hod -15,30 hod
13,00 hod -15,30 hod
13,00 hod -15,30 hod
13,00 hod -15,30 hod

Program školení:
¾
¾
¾
¾
¾

Právní a finanční otázky související se zřízením a provozem veřejného osvětlení
Ekonomie provozu veřejného osvětlení – příklady z praxe
Porovnání osvětlovacích soustav s novými Led světelnými zdroji
Program GreenLight představení, příklady, spolupráce
Zdroje financování , Evropské a mezinárodní granty, národní granty, příslušné úlohy municipalit v
udržitelném energetickém managementu

Na setkání s Vámi se těší přednášející

vypracoval J.Tesař

