Zpravodaj ECČB listopad 2021

Beseda a energetická poradna ve Vidově
Ve čtvrtek 25. listopadu se ve Vidově od 18:00
v Hospůdce Na návsi uskuteční beseda s našimi
energetickými poradci Ing. Josefem Šťastným a
Ing. Jiřím Veselým, kteří budou informovat o
možnostech čerpání dotací z programu Nová
zelená úsporám. Po skončení prezentace bude
prostor pro diskuzi a dotazy. Akce je bezplatná a
není nutné se na ni přihlašovat.
Pozvánky na semináře
Na přelomu listopadu a prosince jsme připravili
čtyři zajímavé semináře s různými tématy:
29.11.
Zelené střechy a kde na ně získat dotaci
Cílem semináře je seznámit účastníky
s výstavbou zelených střech, vysvětlit jednotlivé
rozdíly v typech zelených střech, konkrétní
příklady
realizací
a zkušenosti
z praxe.
Představíme aktuální dotační možnosti pro
rodinné a bytové domy z programu Nová zelená
úsporám, kde lze získat dotaci na výstavbu
zelených střech (extenzivních, polointenzivních
a intenzivních) na rodinných i bytových domech,
případně dalších nadzemních stavbách ve
vlastnictví žadatele.

2.12.
Jak a čím zateplit dům a kde získat dotaci
Seznámíme účastníky s možnostmi zateplování
stávajících domů i novostaveb, aktuálními trendy,
vhodnými typy materiálů, ale i problematickými
místy. V rámci semináře budou představeny
aktuální dotační možnosti na zateplení rodinných
a bytových domů z programu NZÚ.

7.12.
Jak a čím topit a kde získat dotaci
Tématem je vytápění budov, vhodná volba při
výměně zdroje nebo koncepce nového vytápění
do nízkoenergetických domů, konkrétní příklady
realizací a zkušenosti z praxe. V rámci semináře
budou představeny aktuální dotační možnosti pro
rodinné a bytové domy z programu NZÚ, kde lze
získat dotaci na výměnu neekologických kotlů
na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních
topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní
zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
či plynový kondenzační kotel.

14.12.
Fotovoltaika na střechy pro obytné domy
Seznámíme účastníky s fotovoltaickými systémy
na střechách budov, konkrétní příklady realizací
a zkušenostmi z praxe. Budou představeny
aktuální dotační možnosti pro rodinné a bytové
domy z programu NZÚ, kde lze získat dotaci pro
stávající rodinné domy i novostavby na domácí
fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční
soustavou, přičemž vyrobená elektrická energie
se přednostně využívá v domě.
Všechny 4 semináře se uskuteční v budově
Jihočeské hospodářské komory (Husova 9,
Č.B.) a to vždy od 16:00 hodin. Více informací
k seminářům najdete na https://eccb.info/akce/

Akce jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Energetická náročnost budov
Dovolujeme si Vás pozvat na 5. ročník
konference odborného internetového portálu
TZB-INFO, která se uskuteční 1.12. od 9:00
hodin v Masarykově koleji, budovy ČVUT
v pražských Dejvicích. Témata konference:


Požadavky na rekonstrukce staveb a
požadavky na nové stavby po 1.1.2022



Jak kombinovat technologie?



Kombinace stavební řešení a technologie



Dotační výše konkrétních opatření

Podrobnější informace a přihlašovací formulář
najdete
na
webu
https://konference.tzbinfo.cz/cz/nove-hodnoceni-energetickenarocnosti-budov.

Všechny výše uvedené akce se uskuteční za
dodržení platných vládních koronavirových
opatření!

