Zpravodaj ECČB březen 2019
Seminář SMART ENERGY
Přijďte se v úterý 2. dubna od 9:00 do 12:30 hod.
dozvědět více o novinkách z oblasti dotací a chytrých
technologií do nově otevřené Solnice na Piaristickém
náměstí v Českých Budějovicích. Během semináře
zjistíte, jak financovat rekonstrukce nemovitostí,
nákup strojů nebo elektromobilů, získáte informace o
plánování
energetických
opatření,
stavbě
soběstačných budov a využití dronů v energetice a
stavitelství. Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný
poradce
ECČB,
seznámí
přítomné
s rolí
energetického specialisty při přípravě žádosti o dotaci
na energeticky úsporné projekty a těšit se můžete i
na aktuality z oblasti Smart Cities.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k
omezené kapacitě prostor je účast pouze pro
registrované. Registrujte se prosím nejpozději do 31.
3. 2019.

Workshop Společný rozvoj našeho kraje
Ve čtvrtek 18. dubna se bude konat v Jihočeském
vědeckotechnickém parku v Č. Budějovicích diskusní
setkání, na kterém zazní témata:
 EPC jako efektivní nástroj realizace úsporných
opatření (Mgr. Bohuslav Čtveráček, ECČB)
 Studie proveditelnosti Rozvoje dobíjecí infrastruktury v Jihočeském kraji (Andrea Čirličová)
 Praktické využití krajské Metodiky měření
chytrosti (Jan Alexa, Vít Král)
 Aktuální stav přípravy Studie rozvoje Smart
Regionu Jihočeského kraje (Radovan Polanský,
Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA)

Akce bude probíhat od 10 do 13 hodin, přihlásit se na
ni můžete prostřednictvím formuláře a případné
dotazy směřovat na Ing. Evu Charvátovou
charvatova@jvtp.cz.

Kurz PENB
Ve dnech 16. a 17. května pořádá Energy Centre
České Budějovice přípravný kurz pro budoucí
energetické specialisty s oprávněním ke zpracování
průkazů energetické náročnosti budov. Pokud se
chcete přihlásit na zkoušku u Ministerstva průmyslu a
obchodu s cílem získat příslušné oprávnění, je kurz
určen právě pro vás. Lektorem kurzu je Ing. Miroslav
Urban, zpracovatel výpočetního nástroje NKN pro
hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz je
akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu
vnitra ČR. Na kurz se můžete přihlásit do 2. května
na e-mailové adrese kurzy@eccb.cz. Cena kurzu je
3.600,- Kč včetně DPH. Program kurzu naleznete na
www.eccb.cz, případné dotazy vám rádi zodpovíme
na tel. číslech 387 312 580 a 773 124 580.

