Zpravodaj ECČB květen 2020
Webináře NZÚ a Dešťovka
Vážení přátelé,
jelikož jsme s vámi momentálně méně
v kontaktu, než bychom si přáli, a zároveň je
nejvyšší čas začít s realizací pro letošní rok
plánovaných stavebních úprav a projektů,
rozhodli jsme se vám zprostředkovat informace
a zodpovědět dotazy týkající se aktuálně
nejvyužívanějších dotací on-line. Připravili jsme
pro vás dva webináře, na kterých se setkáte
s odborným poradcem ECČB Mgr. Čtveráčkem,
kterého již znáte z našich seminářů a videí.
Tyto webináře budou vzhledem k současné
situaci zdarma. Přihlásit se na ně můžete
prostřednictvím formulářů na www.eccb.cz, na
vámi uvedený email vám následně zašleme
odkaz na webinář a bližší informace. Dotazy
nám
můžete
zasílat
předem
na
bohuslav@eccb.cz nebo je položit během
vysílání. Přihlášení uživatelé budou mít možnost
shlédnout webináře i zpětně ze záznamu.

• výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle
na biomasu
• pořízení a instalace dobíjecích stanic pro
osobní vozidla u bytových domů
V Energy Centre České Budějovice vám rádi
bezplatně poradíme s tím, jaká opatření jsou pro
vás energeticky a finančně nejefektivnější, jak
tato opatření realizovat, za jakých předpokladů
na dotaci takzvaně „dosáhnete“ a jak žádost
podat.

2. Webinář
Dotace Dešťovka - praktické rady, jak na to a
konkrétní příklady a zkušenosti úspěšných
žadatelů

Dešťovka

1. Webinář
Dotace Nová zelená úsporám (NZÚ) –
praktické rady, jak na to a konkrétní příklady
a zkušenosti úspěšných žadatelů

NZÚ
12.5.

16 hod. (60 min.)

NZÚ - možnosti využití dotace:
• rekonstrukce rodinných a bytových domů
(zateplení, výměna oken a dveří)
• stavba rodinných a bytových domů v tzv.
pasivním standardu
• nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou
energetickou náročností
• solární termické a fotovoltaické systémy
• zelené střechy
• využití tepla z odpadní vody
• systémy řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla (rekuperace)

26.5.

16 hod. (45 min.)

Dešťovka - oblasti podpory:
• akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
• akumulace srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady
• využití přečištěné odpadní vody s možným
využitím srážkové vody
Nebojte se nás zeptat, jaké se nabízejí možnosti
využití dešťové či odpadní vody ve vašem domě
a na vaší zahradě, jakou velikost, typ a umístění
akumulační nádrže zvolit, jak žádost podat a
jaké doklady budete potřebovat k doložení
realizace.

Bambifest – změna termínu

