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poøádané pod záštitou Ministerstva prùmyslu a obchodu

Pøihlášeno do programu
celo�ivotního vzdìlávání ÈKAIT.

BYTOVÉHO FONDU
A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI

Napøípravìkonference spolupracují:
Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Státní fond
�ivotního prostøedí, Státní fond rozvoje bydlení, ÈKAIT,
ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev,
Asociace energetických auditorù, Svaz zkušeben pro
výstavbuadalší
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POŘADATEL KONFERENCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. PRAHA  www.csias.cz
Pražská 16, 102 21  Praha tel.: +420 281 017 445

ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ KONFERENCE
Miroslav Bezouška  GSM: +420 776 103 540 www.organizacni.cz
Albánská 23/386, 405 02  Děčín fax: +420 271 751 122
Číslo účtu CZK: 2700219096/2010 e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz

Jubilejní X. ročník celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI přichází v době naplňování závazku podstatného snížení energetické náročnosti nových i 
rekonstruovaných budov. Nové programové období 2014-2020 sebou přinese možnost využití nejen fondů 
EU, ale také státní podpory rekonstrukcím veřejných budov. Připravované změny v ostatních dotačních 
titulech by měly podpořit rekonstrukci bytového fondu i novou výstavbu sociálního bydlení. A nejde přitom 
jen o podporu „zateplování“ jak se zjednodušené tvrdí.  

Na základě reakcí účastníků posledních ročníků je programovou prioritou přinést informace jak z oblasti 
projektové přípravy a následného provádění stavebních prací, tak z oblasti přípravy žádostí o dotace a 
jejich následné kontroly. Stranou nezůstanou ani technologické novinky v dané oblasti.

 Přípravný výbor vyzývá zástupce odborné veřejnosti k přihlášení příspěvků do letošního programu 
konference. Tato je připravována ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí, Státním fondem 
rozvoje bydlení, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Cechu pro za-
teplování budov, Svazu zkušeben pro výstavbu a dalšími významnými institucemi. Součástí výstavních pro-
stor konference bude tradičně i prezentace firem dodávajících vhodné certifikované materiály a systémy i 
poradenské středisko, kde se účastníci konference mohou bezplatně poradit a své dotazy prodiskutovat s 
přítomnými specialisty.

Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách 
www.regeneracebytovehofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel. +420 776 103 540. 
Na shledání již podesáté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší

                        Ing. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference



VyhLášENé TémATICKé OKRuhy
Státní podpora a fondy Eu v programovém období 2014 – 2020
zkušenosti s energetickým hodnocením budov dle nové legislativy
zajištění požadavku na zdravé vnitřní prostředí v rekonstruovaných budovách
možnosti zajištění nízkoenergetického standardu bytového fondu, veřejných budov a staveb 
občanské vybavenosti
Specifika obnovy historicky cenných a památkově chráněných objektů
Vývoj v oblasti stavebních materiálů a systémů snižujících energetickou náročnost
zkušenosti s projektovou přípravou a realizací staveb
Úpravy již provedených zateplovacích systémů
možné zásahy do nosných konstrukcí bytových a občanských staveb
Přestavby průmyslových objektů pro účely bydlení a služeb
Regenerace a udržitelný rozvoj stavění

mÍSTO A TERmÍN KONáNÍ KONFERENCE
Místem konání akce je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.

cz, GPS: Loc: 50°12‘54.151“N,15°49‘44.757“E. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa 
konání akce. O případné změně budou účastníci informováni na některý z jimi předaných kontaktních 
údajů.

DŮLEŽITé TERmÍNy
15. září 2014
• uzávěrka přihlášek příspěvků do programu konference
 přihlášky příspěvku ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz
• uzávěrka přihlášek partnerských programů konference     

(generální partner, hlavní partner, partner konference)
 

17. září 2014
• zasedání přípravného výboru konference (sestavení programu)

29. září 2014
• zahájení přihlašování účastníků konference
 

8. říjen 2014
• dodání příspěvků a inzerce do sborníku
 žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současně s oznámením o přijetí příspěvku. 

Šablona bude ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz
 

7. listopad 2014
• uzávěrka přihlášek účastníků konference
• (do 15:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu (do sídla organizačního garanta v Děčíně)
• (do 15:00) dodání prezentací partnerů k promítání v sále
 

10. listopad 2014
• (do 13:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení 
 do sálu do KC Aldis Hradec Králové
 (pouze po předchozí domluvě)
 

11. listopad 2014
• první den konání konference, 
 večerní diskusní setkání účastníků konference
 

12. listopad 2014
• druhý den konání konference



KOmERčNě-ODBORNé VySTOuPENÍ V PROgRAmu KONFERENCE
Položka

vystoupení do 20-ti minut     
(omezený počet vystoupení, přednostně hlavní partneři)

Cena za jednotku

10.000 Kč
Měrná jednotka

20 min.

PREzENTACE V PŘEDSáLÍ            Ceny bez DPH

Položka

prostor 2x1 m se stolem 80x80 cm, 2 židle 
samostatný stůl 80x80 cm 
El. přípojka 1 fáze 16 A 
židle navíc 
1 m2 volné plochy (pro stánek, expozici, výstavku) 

Cena za jednotku

5.000 Kč
3.500 Kč

700 Kč
300 Kč

4.000 Kč

Měrná jednotka

set
ks
ks
ks

m2

PR - INzERCE VE SBORNÍKu           Ceny bez DPH

Položka

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) 
podklady v elektronické formě

Cena za jednotku

5.300 Kč
 

Měrná jednotka

set
 

INzERCE VE SBORNÍKu (velikost strany 292 x 205 mm)       Ceny bez DPH

Položka

barevný inzerát na poslední stránce obálky  
barevný inzerát na předposlední stránce obálky  
barevný inzerát v redakčních stranách
černobílý inzerát na konci sborníku  
sleva při 2 a více inzerátech v 1 sborníku

Cena za jednotku

12.000 Kč
10.000 Kč

8.000 Kč
3.000 Kč

25%

Měrná jednotka

1 strana
1 strana
1 strana
1 strana

DISTRIBuCE FIREmNÍCh mATERIáLŮ         Ceny bez DPH

Položka

1 materiál do 100 g  
1 materiál od 101 g  do 250 g 
1 materiál od 251 g do 500 g

Cena za jednotku

4.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč

Měrná jednotka

ks
ks
ks

Pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání 
do tašek účastníkům (při počtu účastníků menším než 300 osob bude cena snížena o 1000 Kč, dobro-
pisováno po uskutečnění akce).

REKLAmNÍ PANELy K umÍSTěNÍ gRAFICKé REKLAmy       Ceny bez DPH

Položka

panel hladký bílý pro lepení materiálů   
samolepící nebo oboustranně lepicí páskou 97cm šířka, 210 cm výška
panel textilní pro zavěšení materiálů   
pomocí špendlíků, využitelná plocha 97 cm šířka, 120 cm výška

Cena za jednotku

2.000 Kč
 

1.500 Kč

Měrná jednotka

ks
  

ks

Slouží k nalepení nebo vyvěšení reklamních materiálů (posterů, článků, fotografií, apod.).



INzERCE VE SBORNÍKu PŘÍSPěVKŮ
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hoto-

vá data o rozměrech strany 292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez ořezu. Žádáme 
o dodržení bílého okraje  3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme ve formátu PDF, CDR, po dohodě 
v dalších.

INDIVIDuáLNÍ FORmy PREzENTACE
Individuální prezentaci lze dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně s organizátorem akce.

NABÍKA PARTNERSKé FIREmNÍ PREzENTACE        Ceny bez DPH

Položka

generální partner konference
• 8x VIP vstup na akci (obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor pro přednášející  

a partnery, oběd, účast na večerním diskusním setkání, sborník přednášek na CD  
i tištený)

• Vystoupení v programu konference první den jejího konání
• Výroba a umístění plachty nebo vlajky do rozměru 4m2 v čele jednacího sálu
• Umístění loga na titulní straně pozvánek k akci a sborníku, umístění barevného loga
 v dalších prezentačních materiálech spojených s akcí i na webu
 www.regeneracebytovehofondu.cz
• Distribuce prezentačních materiálu do formátu A4 a hmotnosti 500 g do tašek
 účastníků
• Celostránkový barevný inzerát na první vnitřní straně sborníku
• Prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky v hlavním jednacím
 sále (Power point, 1 minuta, první v pořadí všech ostatních prezentací)
• Výstavní prostor 15m2 ve foyer konferenčního centra, přičemž umístění si GP volí
 jako první ze všech zúčastněných partnerů

hlavní partner akce
• 5x VIP vstup na akci (obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor pro přednášející a partnery, 

oběd, účast na večerním diskusním setkání, sborník přednášek na CD i tištěný)
• Umístění loga do rozměru 2m2 v čele sálu včetně výroby nosiče loga (plachta nebo vlajka)
• Umístění loga v pozvánkách k akci a sborníku, umístění barevného loga v dalších 

prezentačních materiálech spojených s akcí i na webu www.regeneracebytovehofondu.cz
• Distribuce prezentačních materiálů do formátu A4 a hmotnosti 100 g do tašek účastníků
• Celostránkový barevný inzerát umístěný před textovou částí sborníku
• Prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky v hlavním jednacím sále 

(Power point, 40 sekund rotace)
• Výstavní prostor 6m2 ve foyer konferenčního centra
• 2x stůl a 2x židle jako součást výstavního prostoru
• Sleva 25% z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí

Cena za jednotku

89.000 Kč

 
49.000 Kč



ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ AKCE
Miroslav Bezouška    GSM: +420 776 103 540
Albánská 23/386, 405 02  Děčín   fax: +420 271 751 122
číslo účtu CZK: 2700219096/2010  e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz
číslo účtu EUR (ze SR): 2700219096/8330  www.organizacni.cz

NABÍKA PARTNERSKé FIREmNÍ PREzENTACE        Ceny bez DPH

Položka

Partner akce
• 2x VIP vstup na akci (obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor pro přednášející a partnery, 

oběd, účast na večerním diskusním setkání, sborník přednášek na CD i tištěný)
• Umístění loga do rozměru 1m2 v prostoru sálu včetně výroby nosiče loga (plachta nebo 

vlajka, standardní rozměry čtverec 1x1 m, nebo obdélník 2 m šíře x 0,5 m délka)
• Umístění loga v pozvánkách k akci a sborníku, umístění barevného loga v dalších 

prezentačních materiálech spojených s akcí i na webu www.regeneracebytovehofondu.cz
• Distribuce prezentačních materiálů do formátu A4 a hmotnosti 50 g do tašek účastníků
• Prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky v hlavním jednacím sále 

(Power point, 15 sekund rotace)
• Výstavní prostor 2m2 ve foyer konferenčního centra
• 1x stůl a 2x židle jako součást výstavního prostoru
• Sleva 15% z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí

*Poznámky:
VIP vstup obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor, oběd, večerní diskusní setkání, 

tištěný sborník
Prezentační materiály (závěrečná pozvánka, web, inzerce v médiích, sborník)  

Jednotlivé stránky materiálů distribuovaných do tašek musí být pevně  
spojeny (svázány, sešity)

Reklamní deska nebo  čtverec o rozměrech 1x1 m2 nebo obdélník o rozměrech 
plachta pro Partnera akce 2 m šíře x 0,5 m výška

Cena za jednotku

19.000 Kč

Hlavní mediální partner

regeneracebytovehofondu
www.

.cz

Mediální partneøi

ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ AKCE


