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KONGRESI I SKUPOVI
ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN 2019.

Uspješna suradnja s obrazovnim
i znanstvenim institucijama
Porukom Mi imamo energiju da promijenimo budućnost! svi su
Zagrepčani pozivani na zajedničko djelovanje u provedbi
projekata održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa
za buduće generacije
Zagrebački energetski tjedan manifestacija je koja se s velikim uspjehom održava
već 10 godina. Tijekom “prvih 10“ pratili
smo razvoj i važne projekte iz područja energetike, ali i zaštite okoliša te klimatskih promjena, neprestano ističući
važnost pozitivnog stava prema energiji i
uloge pojedinca u održivome razvoju.
Zagrebački energetski tjedan ostvario je uspješnu suradnju s obrazovnim
i znanstvenim institucijama, ministarstvima, jedinicama lokalne i regionalne
samouprave, strukovnim udruženjima i
komorama, gospodarskim subjektima,
međunarodnim organizacijama te mnogim drugima koji su sudjelovanjem na
međunarodnim konferencijama i organiziranjem vlastitih događanja uvelike pridonijeli podizanju razine svijesti o potrebi
racionalnog korištenja energije.
Porukom “Mi imamo energiju da promijenimo budućnost!“ svi su Zagrepčani
pozivani na zajedničko djelovanje u provedbi projekata održivog razvoja gradova
i očuvanja prirodnih resursa za buduće
generacije. Zagrebački energetski tjedan,
koji je održan od 13. do 19. svibnja 2019.,
obilježio je niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, otvorenih vrata,
seminara, predavanja te radionica koje
su se bavile ključnim temama u području
energetike i zaštite okoliša.
Kao i svake godine dosad, Zagrebački
energetski tjedan počeo je već tradicionalnim stručnim skupom studenata pod
nazivom “Mi imamo rješenja - Vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj“,
održanim u ponedjeljak 13. svibnja 2019.
na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.
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Skup su organizirali Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša te
Građevinski fakultet.
Ovogodišnji stručni skup studenata
obilježile su mlade generacije: studenti
Fakulteta elektrotehnike i računarstva,
Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog
fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti
i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta koji su prezentirali svoje znanstvene
projekte i radove na temu primjene novih
tehnologija u području
energetske
učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Velik broj
sudionika svojim je
dolaskom podržao studentska nastojanja u
očuvanju planeta kroz
provedbu pametnih rješenja za zeleniju, čišću
i održiviju budućnost
i proširio nova znanja
usvajanjem ideja studenata.
Prateći međunarodne
trendove, ove godine
Zagrebački
energetski tjedan okrenuo se
SMART gradovima, gradovima po mjeri čovjeka
koji omogućuju učinkovito korištenje prirodnih resursa i postojeće
gradske infrastrukture
te održiv gospodarski
rast, koji podržavaju
jačanje kapaciteta za

istraživanje, razvoj i inovacije te omogućuju visoku kvalitetu života i dostupnost
javnih digitalnih usluga svim svojim građanima.
Kako bi se otkrilo što je to zapravo
SMART grad te kako odgovoriti na njegove izazove, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša održao
je Međunarodnu konferenciju “SMART
evolucija – inovacijama prema održivosti“ u srijedu 15. svibnja 2019. u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra
(ZICER).
Na konferenciji su stručnjaci iz područja
energetike i financija dali pregled energetske politike Hrvatske i Europske unije
te inovativnih mogućnosti financiranja, a
ujedno je to bila prigoda vidjeti i konkretne primjere već provedenih inovacija.
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