Zpravodaj ECČB listopad 2020
Kurz PENB
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line kurz
Energetický specialista s oprávněním ke
zpracování „PENB“. Účelem tohoto kurzu
je připravit zájemce na vykonání odborné
zkoušky energetického specialisty s oprávněním
ke zpracování průkazů energetické náročnosti
budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.
v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Kurz je akreditován
jako vzdělávací program na Ministerstvu
vnitra ČR. Výuka probíhá formou webináře pod
vedením
zkušeného
lektora
a odborníka
z praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je
mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN
pro hodnocení energetické náročnosti budov.
Cena kurzu je 3.600,- Kč. Přihlášky nám prosím
zasílejte na eccb@eccb.cz nebo vyplňte
formulář
na
našich
stránkách
https://eccb.info/produkty/kurz-penb/.

Webinář Energie 2020
Energy Centre České Budějovice pořádá spolu
s Jihočeskou hospodářskou komorou v úterý
15. prosince od 10:00 do 11:30 hodin
pravidelné předvánoční povídání o energiích.
Tentokrát formou webináře "Energie 2020 kdo se v tom má vyznat?" V odlehčeném
vyprávění Vás provede Mgr. Bohuslav
Čtveráček novinkami, které přinesl rok 2020 v
oblasti využítí energií ve světě, ale i v České
republice. Dozvíte se také, co nového přinesl rok
2020 v české legislativě ohledně hospodaření
energií. Přihlášku k webináři najdete na
eccb.info/produkty/webinar-energie-2020/

Oba
webináře
jsou
Jihočeského kraje.

podpořeny

z rozpočtu

On-line konference TZB
Zveme Vás na první on-line konferenci v režii
portálu
TZB-info
věnovanou
tématu
Rekonstrukce a provoz bytových domů 2020.
Konference je určena zejména pro zástupce
SVJ, bytových družstev a samospráv i pro
projektanty. Vysílání konference proběhne ve
středu 9. prosince 2020 na stránce
https://bd2020.tzb-info.cz/. On-line konference
má formu pořadu s téměř dvěma desítkami
reportáží. K vybraným tématům si pak budete
moci podle vlastní volby přehrát podrobné
přednášky a související videa. Pro účast na
konferenci je nutná registrace. Registrovaní
účastníci obdrží přístupové údaje a odkaz na
elektronický pracovní sešit pro webináře.

Webinář pro města a obce
Energy Centre České Budějovice pořádá ve
středu 9. prosince od 14:00 do 15:00 hodin
webinář
s názvem
„Novela
zákona
406/2000Sb. o hospodaření energií a povinnosti obcí & dotační příležitosti a úvěry
pro obce se zaměřením na úspory energií
a bydlení“. Mgr. Bohuslav Čtveráček a Martin
Paroubek DiS. se budou věnovat následujícím
tématům:
- průkazy energetické náročnosti budov,
energetický audit, téměř nulové budovy
- dotace na zateplení a na nové zdroje tepla,
obnovitelné zdroje energií, rekuperace
- dotace na koupi, stavbu nebo rekonstrukci
nemovitostí (sociální a dostupné bydlení +
referenční projekty)
- možnosti kombinování dotačních programů
na jeden projekt
- dotace a bezúročné úvěry na revitalizaci
brownfieldů.
Přihlášku
k webináři
najdete
na
eccb.info/produkty/webinar-9-12-pro-mestaa-obce/

