Výstaviště Praha – Holešovice
22. - 25. 9. 2016

•
•
•
•
•

Více jak 40 značek a řada českých premiér
Systémy pro „chytrá vozidla“
Péče o auta, náhradní díly, příslušenství a vybavení
Testovací jízdy
Program jen pro ženy – Besip a Žena v autě.cz

• Největší výstava elektromobilů a aut na plyn,
vodíkových technologií a biopaliv
• Služby a vybavení pro provoz elektromobilů a vozů na CNG a LPG
• Anketa návštěvníků o nejatraktivnější elektromobil a auto na plyn

ČISTÁ MOBILITA PRO MĚSTA A OBCE
1. ROČNÍK KONFERENCE EKOLOGICKÉ DOPRAVY – SYSTÉMY, PROSTŘEDKY, PODPORA
POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU A SVAZU MĚST A OBCÍ ČR
ČTVRTEK 22. 9. 2016

www.autoshowpraha.cz

Program konference
Účelem konference je seznámit hejtmany, primátory, starosty a další
zástupce samosprávy, ale i dopravce s možnostmi ekologické dopravy v České republice. Konference se proto zaměří zejména na finanční
podporu čisté mobility ve formě připravovaných evropských i národních dotací, nabídku nejrůznějších vozidel a technologií. Konference
je součástí prvního veletrhu o ekologické dopravě EkoAuto.

Termín: čtvrtek 22. 9. 2016
Čas: 14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 14.30 hod.
14.00 – 14.10 hod.
14.10 – 14.30 hod.
			

Úvod konference
Konferenci zahájí představitel Svazu měst a obcí ČR
Národní akční Plán čisté mobility ČR
(Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu)

I. tematický blok:
Nabídka vozidel pro ekologickou dopravu
Jezděme na zemní plyn (Český plynárenský svaz)
		
Elektromobily nastupují i v Česku
			(Asociace elektromobilního průmyslu)
			
Nejprodávanější auto na elektřinu (Nissan)
			
LPG: zapomenuté palivo, nebo palivo s budoucností?
			(Asociace LPG)
15.30 – 15.45 hod.
Diskuse
15.45 – 16.00 hod.
Přestávka
14.30 – 15.30 hod.
			

16.00 – 17.00 hod.
II. tematický blok:
			Národní a evropské dotace na podporu čisté mobility
			
Ministerstvo životního prostředí
		
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy
		
Ministerstvo pro místní rozvoj
17.00 – 17.15 hod.
Diskuze
17.15 – 18.00 hod.
III. tematický blok:
			Města a regiony
Tábor, město s historií i ve využití CNG
			(Lubomír Šrámek, MěÚ Tábor)
Po Šumavě se jezdí na elektřinu (Šumavský národní park)
CNG i elektřina (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
			
			Změna programu vyhrazena.

www.autoshowpraha.cz

