Bratislava, 16. 11. 2017
Téma súčasnej európskej energetiky sa otvorí opäť na Slovensku
Energetická politika Európskej únie je dynamicky vyvíjajúcou sa oblasťou, tak ako dnešná
energetika a technológie samé. Slovensko bude mať na prelome novembra a decembra tú česť,
za účasti lídrov európskej i slovenskej politiky, ale i energetického biznisu, opätovne hostiť
medzinárodné podujatie SET Plan CEEC 2017
Jubilejný desiaty ročník najväčšej medzinárodnej európskej energetickej konferencie SET Plan je
po druhýkrát spojený so slovenskou konferenciou regionálneho významu CEEC (Stredoeurópska
energetická konferencia).
Záštitu nad tohtoročnou konferenciou SET Plan CEEC 2017 prevzalo aktuálne estónske predsedníctvo
v Rade EÚ. Podujatie je plánované na 29. novembra až 1. decembra 2017 v priestoroch hotela
Grand Hotel River Park v Bratislave. Organizátormi konferencie sú Slovenská spoločnosť
pre zahraničnú politiku (SFPA), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Európska
komisia.
Medzi potvrdených rečníkov patria výnimočné osobnosti slovenskej i európskej politiky, ako je Maroš
Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, minister hospodárstva SR Peter Žiga
a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová či David Turk z Medzinárodnej
energetickej agentúry (OECD), ako i mnohé významné tváre regionálneho a svetového biznisu.
Konferencia má zhodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí
a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako
technologický pilier energetickej politiky EÚ. Zameria sa na pokrok v budovaní Energetickej únie
s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách.
Diskutujúci odborníci a tvorcovia politík si položia otázky ako napríklad: Aká je úloha inovatívnych
nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok
vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať
energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie
v členských štátoch EÚ?
„Okrem týchto otázok budeme hodnotiť aj súčasné trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní
jadrovej energie, skladovaní energie a mnohých ďalších aktuálnych otázkach transformácie
energetického systému EÚ. Osobitne sa zameriame na úlohu stredoeurópskych štátov a ich príspevok
k realizácii cieľov energetickej únie a integrovaného SET plánu,“ uzatvára priblíženie programu
konferencie Michaela Masárová, z CVTI SR.
webová stránka: https://setplan2017.sk/
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