TVIP 2016 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostřed 2016 (25. – 18. 3. 2016, Hustopeče) – 1. cirkulář

České ekologické manažerské centrum zve na
TÝDEN VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2016 (TVIP 2016)
15. – 18. 3. 2016, Hustopeče, hotel Centro a hotel Rustikal
TVIP zastřešuje tři tematicky specializovaná setkání: konferenci APROCHEM, symposium
ODPADOVÉ FÓRUM 2016 a nově i konferenci PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE. Oproti minulým
ročníkům rozšiřuje svůj oborový záběr a komplexně pokrývá celou oblast životního
prostředí.
Naším cílem je poskytnutí prostoru k prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu
souvisejícího s ochranou životního prostředí a šetřením přírodních zdrojů směrem
k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.
TVIP je určen:
• k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti
průmyslové a komunální ekologie,
• pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili
s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí
dosažených výsledků v praxi,
• k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového
života“ a případnému navázání spolupráce.
Tematické oblasti:

APROCHEM
"Připravme se na
budoucnost"

Nově do programu zařazujeme tematickou oblast Využití
alternativní energie ve vztahu k průmyslu a oblast
Plastikářský průmysl a jeho význam pro oběhové
hospodářství. Na konferenci nebudou chybět tradiční
tematické oblasti: řízení rizik, aplikace inovací
v průmyslové praxi a při správě regiónů, měst a obcí ku
prospěchu životního prostředí.

Rizika

Energie

Materiály

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

1) Inovativní postupy a technologie
2) Nanomateriály
3) Plastikářský průmysl a oběhové
hospodářství

Prevence závažných havárií
Posuzování a řízení rizik
Odstraňování následků havárií
Rizika při nakládání s chemickými
látkami a přípravky
5) BOZP

Efektivní nakládání s energiemi
Obnovitelné zdroje energie
Smart Cities a chytré sítě
Skladování energie
elektromobilita, CNG, LNG,
vodík, palivové články

"Výsledky výzkumu a
vývoje pro průmyslovou a
komunální ekologii"

11. ročník symposia rozšiřuje svůj oborový zájem
z odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží na
celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením
témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi
škodlivých látek do ovzduší.

Odpady

Voda

Ovzduší

1) Systémové otázky
odpadového hospodářství
2) Materiálové, biologické
a energetické využití
3) Nebezpečné odpady,
odstraňování odpadů
4) Sanace ekologických zátěží
a následků havárií

1) Čištění průmyslových odpadních
vod
2) Získávání cenných látek
z odpadních vod
3) Recyklace vody
4) Nakládání s kaly, kapalné odpady

1)
2)
3)
4)

ODPADOVÉ FÓRUM
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Čištění odpadních plynů a spalin
Snižování a měření emisí
Doprava a lokální zdroje
Kvalita ovzduší a zdravotní
dopady znečištění ovzduší

www.tvip.cz
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PRŮMYSLOVÁ
EKOLOGIE 2016
„Oběhové hospodářství
v teorii a praxi“

1)
2)
3)
4)

Oběhové hospodářství
Posuzování životního cyklu
(LCA)
Zelené veřejné zakázky
Udržitelné hospodaření
s fosforem

Konference Průmyslová ekologie již popáté otevírá prostor pro
výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí
lidské společnosti a životního prostředí. Průmyslová ekologie
není zaměřena na úzký segment problematiky, ale snaží se
chápat
jednotlivá
opatření
v
širších
souvislostech
a návaznostech. Jedním ze základních principů průmyslové
ekologie je posuzování životních cyklů produktů, technologií
či služeb.
Na každém ročníku konference bylo zvoleno několik aktuálních
ústředních témat. V tomto ročníku se jedná o zelené veřejné
zakázky, které mají potenciál stát se hnací silou zavádění
ekoinovací a environmentálních postupů do praxe,
a o problematiku udržitelného hospodaření s fosforem. Obě
témata jsou nanejvýš aktuální a bude jim v rámci konference
dán dostatečný prostor.

Mediálním partnerem TVIP je WASTE FORUM, elektronický recenzovaný časopis pro
průmyslovou a komunální ekologii (www.wasteforum.cz), který usiluje o zařazení do vědecké
databáze SCOPUS a přidělení impakt-faktoru. Příspěvky, které budou prezentovány na TVIP
a které doporučí redakční rada WASTE FORUM, budou v případě souhlasu autora v tomto
časopisu uveřejněny.
Klíčové termíny:
Přihlášky příspěvků

4. 1. 2016

Zaslání plných textů do sborníku

15. 2. 2016

Přihlášky účasti

15. 2. 2016

Termín konání

15. – 18. 3. 2016

Pozn.: Příspěvek je automaticky přijat, pokud do 2 týdnů není autorovi sdělen opak. Přihlašují se a vložné platí i
autoři příspěvků

Přihlášky příspěvků a prezentace přednášek. Příspěvky na TVIP mohou mít povahu:
plenární přednášky (obvykle zvaný přednášející, délka přednášky dohodou, optimum
30 min.), přednášky v odborné sekci (15 min. přednáška a 5 min. diskuse) a vývěsky.
Vývěsky mohou být až do formátu A0 na výšku, větší rozměry je třeba konzultovat
s pořadateli.
Přihlášky výhradně cestou přihlašovacího formuláře na www.tvip.cz. Ten obsahuje vedle
názvu příspěvku, informací o autorech, anotace příspěvku také prostor pro vzkaz
pořadatelům. Tam může přihlašující připsat např. zájem o komerční prezentaci nebo uvést
sekci, kam doporučuje zařadit svůj příspěvek. Nicméně pořadatelé si vyhrazují právo
konečného rozhodnutí o přijetí příspěvku, formě jeho prezentace a zařazení do konkrétní
sekce.
Termín přihlášek příspěvků je 4. 1. 2016. Pokud do 2 týdnů není autorovi sdělen opak,
znamená to, že příspěvek byl přijat. Po tomto uvedeném datu je možno přihlásit příspěvek
buď po výzvě přípravného výboru, nebo do naplnění kapacity (sestavení konečného
programu). Jednací jazyk je čeština a slovenština. Zahraniční přednášející (i posluchači) jsou
vítáni, ale tlumočení nezajišťujeme. Komerční prezentace na konferenci je možná, více na
www.tvip.cz.
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Druhý cirkulář s upozorněním na předběžný program a připomínkou přihlášky účasti bude
rozesílán v první polovině února.
Plné texty přednášek: Autory všech příspěvků, přednášek i vývěsek, žádáme o včasné
předání konečného, graficky upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě v MS
Word nejpozději do 15. 2. 2016. Požadavky na grafickou úpravu textů do sborníku jsou
uvedeny na internetových stránkách TVIP, kde je rovněž i vzorová šablona pro psaní textů.
Sborník TVIP je vydáván v elektronické formě na CD-ROM s označením ISBN.
Příspěvky, které budou odprezentovány a které doporučí redakční rada WASTE FORUM,
budou v případě souhlasu autora v tomto elektronickém recenzovaném časopisu bezplatně
uveřejněny.
Termín pro přihlášky účasti (formulář rovněž na www.tvip.cz) je 15. 2. 2016. Autoři
příspěvků se rovněž přihlašují k účasti (a platí vložné), přednášky nejsou honorované. Za
neodpřednášenou přednášku či za nevystavený poster fakturujeme poplatek 1000 Kč za
zařazení příspěvku do programu a uveřejnění textu ve sborníku.
Další informace k TVIP, jako ceny vložného, ubytování, stravy, dopravní informace, možnosti
firemní prezentace atd., které průběžně aktualizujeme, a později i předběžný program
najdete na portálu www.tretiruka.cz v sekci TVIP (přímý přístup přes www.tvip.cz). Konkrétní
dotazy a připomínky adresujte buď na níže uvedené garanty nebo na společnou adresu
tvip@cemc.cz.

Důležité kontakty:
Ing. Vladimír Študent
výkonný ředitel CEMC a hlavní garant
e-mail: studentv@cemc.cz

Ing.
Anna
Nemergutová
organizační a ekonomický garant
e-mail: nemergutova@cemc.cz

Ing. Jiří Študent
programový garant konference
APROCHEM
e-mail: student@cemc.cz

Ing. Ondřej Procházka, CSc.
programový
garant
symposia
ODPADOVÉ
FÓRUM
2016
e-mail: prochazka@cemc.cz

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
programový garant konference
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
e-mail: vlad.koci@vscht.cz
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