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Webinář Fotovoltaika – jak na to 

Po webinářích na téma Dešťovka a Nová zelená 
úsporám přicházíme v  pořadí se třetím 
webinářem s názvem „Fotovoltaika – jak na to“.  
Během 90 minut se dozvíte, jaké zvolit technické 
řešení, s jakými legislativními úskalími se 
můžete setkat a jak je překonat, zda můžete na 
instalaci fotovoltaiky získat dotaci a za jakých 
podmínek, i co se vám takzvaně vyplatí a co ne.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již nyní se na webinář, který se bude konat  
v úterý 23. června od 16 hod., můžete přihlásit 
na www.eccb.cz.  

Vaše dotazy můžete přednášejícím – Ing. 
Josefu Šťastnému a Mgr. Bohuslavu 
Čtveráčkovi - zasílat předem na adresu 
bohuslav@eccb.cz.  

 

Odkazy na předchozí webináře naleznete zde:  

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

 

Webinář Dotace NZÚ – praktické rady a 
konkrétní příklady a zkušenosti úspěšných 
žadatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

„E-FIX“ nové možnosti financování pro 
efektivní využívání energií 

 

 

 

 

 

Zvýšit soukromé investice do projektů 
energetických úspor cestou zvyšování 
energetické účinnosti a využití obnovitelných 
zdrojů energie si klade za cíl mezinárodní 
projekt E-Fix (Energy FInancing miX), který za 
účasti Jihočeské agentury pro podporu inovací 
„JAIP“ realizuje rakouská firma ConPlusUltra.  
Účelem projektu je příprava a realizace 
inovativních způsobů financování energeticky 
úsporných projektů, přičemž hlavními nástroji 
jsou: 

 

 EPC (Energy Performance Contracting - 
Energetické služby se zárukou), 

 leasing, 

 crowdfunding („davové financování“).  

 

Do projektu se mohou zapojit ti, kteří 
identifikovali investiční příležitost ve svém 
regionu. Partneři projektu jim pomohou 
vyhodnotit finanční proveditelnost energetického 
projektu, posoudit technické a finanční překážky 
z pohledu lokálního kontextu a porovnat investici 
v rámci inovativních finančních příležitostí. 
Výhodou zapojení je podpora od zkušeného 
konsorcia, které se skládá z technických a 
finančních expertů ze 6 zemí střední a 
jihovýchodní Evropy (Rakousko, Chorvatsko, 
Česká republika, Polsko) a Kavkazu (Arménie a 
Gruzie). Více informací naleznete na 
www.energyfinancing.eu.  
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