MEGHÍVÓ
Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja Önt a
Az épületek tervezése, kivitelezése és felújítása a közel nulla energetikai követelmények alapján című
két napos képzésre, amely
2018. október 18-19-én (csütörtök-péntek) 09:00 órai kezdéssel kerül megrendezésre a Pécsi
Kereskedelmi Központban (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36)
A résztvevők számára ebédet biztosítunk.
A képzésen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
A két nap egymásra épül, ezért elsősorban azokat várjuk, akik mind a két napon szeretnének részt venni, de
aki csak az egyik napon tud résztvenni, őt is szívesen várjuk. Kérjük az előzetes jelentkezésük során
jelezzék, hogy mind a két oktatási napon, illetve mely napon szeretnének részt venni.
Az előzetes regisztrációjukat 2018. október 16-ig várjuk, a poko.nikolett@pbkik.hu e-mail címre.
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
A rendezvény a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 program keretében megvalósuló
“Új képzési koncepció kialakítása az energiahatákonyság érdekében” –New concept training for energy efficiency – EN-EFF című,
HUHR/1601/4.1.2/0035 számú projekt tevékenysége keretében kerül megrendezésre.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén kép- és hangfelvétel készülhet. A résztvevő a rendezvényen való
regisztrációjával, részvételével előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvényen róla kép- és hangfelvétel
készüljön, s ezeket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, valamint egyéb
kiadványaiban és online felületein felhasználhatja.

1. nap

2018. október 18., csütörtök

08:30 – 09:00

Regisztráció - Kávé

09:00 – 09:30

Hogyan definiáljuk a közel nulla követelmény szintet - A jelenlegi uniós és nemzeti
jogszabályok

09:30 – 11:00

Az épületgépészeti fejlesztések és rekonstrukciók

11:00 – 12:30

Az épületek energiafelhasználásának mérése, monitoring és automatizálás

12:30 – 13:30

Ebéd

13:30 – 15:00

Épületszerkezetek

megfeleltetése

a

költségoptimalizált

és

közel

nulla

követelményszintnek
15:00 – 15:15

Kávészünet

15:15 – 16:30

Teherhordó szerkezetek, nyílászárók, födém és tetőszerkezetek funkciója és többlet
funkciója a követelményszintek tükrében

16:30 – 17:00

2. nap

Összegzés, zárszó

2018. október 19., péntek

08:30 – 09:00

Regisztráció - Kávé

09:00 – 10:30

A lakóépületek megfeleltetése a rekonstrukciók során és annak finanszírozási
körülményei

10:30 – 11:30

A felhasználói szokások közel nulla energiaszintű épületekben, annak
következményei

11:30 – 12:30

Ebéd

12:30 – 13:30

A tervezői, kivitelezői kultúra, megrendelői elvárások az energiahatékony elvárások
tükrében

13:30 – 14:30

Hatósági kapcsolattartás és jogszabályi megfeleltetés

14:30 – 15:00

Kávészünet

15:00 – 16:00

Interaktív beszélgetés

16:00 – 16:30

Összegzés, zárszó

