Prague European Summit Urban Talks
Zelená tranzice v praxi
Strategie, financování, projekty

Program
Zelená tranzice. Proč nyní?

Environmentální strategie v byznysu a veřejném sektoru
Financování transformačních projektů v evropských zemích

Středa 14. července 2021, 16:00-17:00
Je nám potěšením pozvat Vás na debatu Zelená tranzice v praxi.
Strategie, financování, projekty, kterou pořádáme v rámci
ekonomického bloku letošního ročníku Prague European Summit.
S našimi hosty, lídry českých firem a zástupci měst, budeme diskutovat
o výzvách, které evropská Zelená dohoda přináší pro byznys
a veřejnou správu.

Aktuální projekty: příklady dobré praxe, zkušenosti a výzvy

Panelisté
Jan Brázda, ESG Leader PwC Česká republika, CEE Partner
Kamil Čermák, předseda představenstva, generální ředitel ČEZ ESCO
Jitka Haubová, členka představenstva, COO Komerční banka
Dimitrios Koufos, Associate Director – Lead Direct Finance, Energy

Na to, jak nastavili svou transformační strategii v Komerční bance
a ČEZ ESCO, jaké environmentální projekty zařazuje do svých aktivit
Praha, jaké cesty k dekarbonizaci byznysu vidí PwC, jakou lze získat
podporu od státu nebo zda a v čem se liší zelená tranzice
v jednotlivých evropských zemích, se bude našich panelistů ptát
Linda Zeilina, zakladatelka & CEO International Sustainable Finance
Centre.

Efficiency and Climate at European Bank for Reconstruction and Development

Registrujte se ZDE

Kontakt: Lucie Martincová, lucie.martincova@pwc.com.

zástupce Magistrátu hl. m. Prahy
Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce a bude přenášena on-line
z Experience centra PwC. Vaše dotazy a komentáře nám budete moci zasílat
prostřednictvím live chatu. Pro pohodlné připojení vám doporučujeme přihlásit se
10 minut před začátkem eventu. Možnosti a návod k připojení naleznete ZDE.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou
využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika,
s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce
a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na:
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora
akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu nezbytně nutnou, ne déle než 12
měsíců.

