
Jubilejní veletrh životního prostředí ENVIBRNO

Ve dnech 30. října až 2. listopadu se v Brně koná jubilejní 10. mezinárodní veletrh ochrany a tvorby
životního prostředí ENVIBRNO. Bude zde vystavovat na 160 firem na 3000 m2 výstavní plochy. Doprovodný
program je tradičně organizován tak, aby se stal renomovaným mezinárodním informačním fórem
odborníků, kteří představí návštěvníkům a potenciálním zájemcům nové strategie Evropské unie a České
republiky v ochraně životního prostředí společně s možnostmi jejich financování. V rámci doprovodného
programu představí řada zahraničních a českých firem nejlepší dostupné techniky (BAT) a technologie v
oblasti alternativních zdrojů a úspor energií, vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, a dále
v odstraňování starých zátěží.

Letošní doprovodný program veletrhu ENVIBRNO se bude konat v areálu BVV (pavilon A, výšková budova BVV) a v
Kongresovém centru Brno. Bude věnován jak strategiím a evropským trendům v ochraně životního prostředí, tak
integrované prevenci a kontrole znečišťování životního prostředí. Výstavní výbor ENVIBRNO koncipoval doprovodný
program tak, aby odrážel celou problematiku udržitelného rozvoje naší země, která je realizována v rámci aktualizované
Státní politiky životního prostředí a dále, aby v něm zazněly již i návaznosti na nový 6. akční plán EU v životním
prostředí. Na přípravě doprovodného programu se podílelo jak Ministerstvo životního prostředí, tak Asociace
alternativních zdrojů energie, Asociace inovativního podnikání, Asociace čistírenských expertů, Česká asociace
odpadového hospodářství (ČAOH), Technologické centrum Akademie věd ČR, OPET ČR, Česko-německá obchodní
komora a svazy odpadového hospodářství z Německa (BDE a DVWK) a společností DHV CR, EKO-KOM a ECO-
Management. 

Doprovodný program:
úterý 30. října 2001
10.00 hod: Slavnostní otevření ENVIBRNO 2001

zástupce BVV, zástupce Delegace EU v ČR, zástupce MŽP ČR 
10.30 hod: Předání certifikací Ekologicky šetrný výrobek

zástupce MŽP ČR, oceněné firmy
11.00 – 13.00: Možnosti financování projektů v oblast životního prostředí
13.00 – 14.00: Předávání ocenění nejlepších diplomových prací

zástupce MŽP ČR, Ing. Z. Pospíchal Dr.Sc., FS VUT Brno, ocenění studenti 
14.30 – 16.00: Směrem k EU: Odpady a evropská integrace 
Místo konání: pódium - pavilon A1

středa 31. října 2001
10.00 – 17.00: Strategické plánování a koncepce v odpadech
I. sekce – dopolední
Mezinárodní spolupráce v přípravě koncepcí odpadového hospodářství
II. sekce – odpolední
Panelová diskuse k přípravě a realizaci Projektů krajských koncepcí odpadového hospodářství
Místo konání: výšková budova BVV, sál 300

10.00 – 13.00: Inovační technologie v úsporách energie - Kombinované systémy
Místo konání: sál Morava – pavilon A

10.00 - 12.00: Veletrhy – vystavovatelé – odborná veřejnost 
Místo konání: pódium - pavilon A1

čtvrtek 1. listopadu 2001
10.00 – 12.00: Strategické plánování a koncepce v ochraně ovzduší
Místo konání: výšková budova BVV, sál 300

10.00 – 12.00: Odpadové dny
Místo konání: Kongresové centrum Brno

10.00 – 12.00: Biopaliva - Je využití biopaliv v dopravě ekonomicky výhodné? Zkušenosti v EU a praxe v ČR
Místo konání: pódium - pavilon A1

14.00 – 16.00: Jak využít finančních prostředků ze zahraničí na financování projektů v ČR? Konkrétní příklady
realizace.
Místo konání: pódium - pavilon A1
pátek 2. listopadu 2001
10.00 – 12.00: Výstavba, rekonstrukce, monitorinu kanalizací – situace v ČR a zkušenosti z Německa
Místo konání: pódium - pavilon A1

10.00 – 12.00: Systémy odpadového hospodářství SRN
Místo konání: aula Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně

14.00 – 16.00: Možnosti Česko-německé spolupráce 
Místo konání: pódium - pavilon A1

Aktuální informace o programu přednášek najdete na: 



www.bvv.cz/envibrno. Elektronická environmentální knihovna MŽP bude poskytovat o akci průběžně informace.


