Zpravodaj ECČB květen 2021
Webinář TZB – info

World Sustainable Energy Days 2021

TZB-info ve spolupráci s ČMZRB pořádá
webinář, který představí novinky v oblasti
energetických úspor a dotací. Účast na něm je
zdarma. Webinář je určený zejména pro města,
obce, průmyslové podniky, které vlastní
nemovitosti a areály. Zde všude je EPC cestou
k úsporám a dalšímu efektivnímu provozování
budov. Webinář bude zajímavý i pro energetické
specialisty, energetické auditory a pracovníky
energetického managementu, facility manažery
a projektanty. Webinář se koná 3.6.2021 od 10
do 13 hodin na Youtube-kanálu TZB-info.
Více informací a registraci najdete na
https://www.tzb-info.cz/epc-energy-performancecontracting/22214-webinar-tzb-info-jakfinancovat-uspory-energie-kombinace-epcprojektu-s-dotaci-opzp.

Energy Centre České Budějovice si dovoluje
pozvat vás na konferenci WSED 2021, která se
uskuteční ve dnech 21. – 25. června. Zúčastnit
se můžete buď osobně v hornorakouském
Welsu, nebo online z pohodlí svého domova.

V roce 2021 Světové dny udržitelné energie
(WSED), kterých se každoročně účastní více
než 600 účastníků z více než 60 zemí, ukážou,
jak může energetický přechod jako investiční
motor přispět k hospodářskému oživení
šetrnému ke klimatu a klimatické neutralitě.
Program NZÚ vyplatil již téměř 10 miliard
Ministerstvo životního prostředí z programu
Nová zelená úsporám (NZÚ) do konce
loňského roku proplatilo 45.239 žádostí za 9,98
miliardy korun. Od spuštění programu v roce
2014 do konce roku 2020 zájemci podali 69.472
žádostí. Aktivních, tedy schválených v různém
stupni administrace, jich bylo 57.324 s
požadovanou výší podpory 17,14 miliardy korun.
Z programu mohou lidé čerpat peníze na
projekty
snižování energetické náročnosti
rodinných a bytových domů, výstavbu
nových rodinných a bytových domů s velmi
nízkou energetickou náročností a pořízení
obnovitelných zdrojů do budov. NZÚ využívá
peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek, k
dalším zdrojům mohou patřit veřejné a jiné
prostředky.
ECČB pomáhá již od spuštění programu NZÚ
zájemcům získat tyto dotace – v případě
zájmu nás kontaktujte.

Více informací a přihlášku najdete na našich
stránkách https://eccb.info/akce/wsed-2021/.
Kompletní program, vizitky přednášejících a
mnoho dalších praktických informací najdete
přímo na webu World Sustainable Energy Days
https://www.wsed.at/.
Podíl zelených zdrojů musí vzrůst
Evropská unie pokračuje v boji s klimatickými
změnami. Nově se chystá zvýšit podíly
obnovitelných zdrojů na celkové výrobě
energie, což by pro členské státy znamenalo
přehodnocení národních energetických plánů.
Nový návrh by počítal s 38 – 40 % oproti
původním 32 %. Lídři EU už loni v prosinci
podpořili omezení unijních emisí skleníkových
plynů proti roku 1990 nejméně o 55 % oproti
původním 40 %. Pro Česko by schválení
vyšších unijních cílů znamenalo přepracování
Národního
klimatickoenergetického
plánu
(NKEP), podle něhož by měl podíl obnovitelných
zdrojů na spotřebě vzrůst na 26,5 %.

