Zpravodaj ECČB leden 2022
World Sustainable Energy Days (WSED)

Akce v rámci WSED:

World Sustainable Energy Days (WSED), které
se budou konat od 6. do 8. dubna 2022
ve Welsu v Horním Rakousku, jsou jednou z
největších evropských konferencí o klimatické
neutralitě a klimatické změně s více než 100
řečníky z celého světa. WSED 2022 se zaměřuje
na převratné změny v technologiích, strategiích a
trzích.





Konference se zúčastní odborníci z oblasti
energetiky,
zástupci
technologických
společností,
energetického
průmyslu,
poskytovatelé služeb a plánovači, vývojáři
projektů, finanční společnosti atd. Dále se také
zúčastní pracovníci výzkumné a orgány veřejné
správy, např. instituce EU, osoby s rozhodovací
pravomocí na národní, regionální i místní úrovni.



Účastí na akci můžete získat nová obchodní
partnerství a příležitosti k networkingu.









Evropská konference o peletách
Evropská konference o energetické účinnosti
konference o energetické účinnosti v
průmyslu
konference o strategii energetické účinnosti
konference
mladých
energetických
výzkumníků v oblasti energetické efektivnosti
konference mladých výzkumníků v oblasti
biomasy
konference na téma politiky v oblasti
energetické efektivnosti
inovační workshopy
konference Smart E-Mobility
Poster Presentation
Pokud
se
chcete
zúčastnit
Poster
Presentation, zaregistrujte se prosím do 14.
března
2022
na
https://www.wsed.at/de/poster.

Konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina.
Horní Rakousko, jedna z devíti rakouských
spolkových zemí, je lídrem v energetické
transformaci: 31 % primární energie a více než
60 % spotřeby energie pro vytápění se vyrábí z
obnovitelné energie. Za posledních 10 let se
emise skleníkových plynů ve stavebnictví snížily
o 39 %. Každý rok se do energetické přeměny v
Horním Rakousku investuje více než 2,5 miliardy
eur.
Výhodná registrace přec ECČB

Záznamy webinářů Káva se SFŽP ČR aneb
Co nového chystáme pro obce a města

Účastníci přihlášení přes ECČB se mohou
konference
zúčastnit
za
zvýhodněných
podmínek. Prosím kontaktujte nás pro další
informace. https://eccb.info/akce/wsed-2022/.

Státní fond životního prostředí zveřejnil záznamy
webinářů, na nichž odborníci Státního fondu
životního prostředí ČR představují aktuální a
připravované dotační tituly na nejbližší období
v oblasti životního prostředí.

V rámci World Sustainable Energy Days také
můžete navštívit přední Veletrh úspor energie.
https://eccb.info/akce/veletrh-uspor-energieenergiesparmesse-2022/.

Stáhnout si můžete také prezentace a odpovědi
na dotazy účastníků probírané v závěru každého
setkání.
https://www.sfzp.cz/zaznamy-webinare-kava-sesfzp-cr/.

Dotazy vám rádi zodpovíme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 a v pátek od 8 do 12 hodin
na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na adrese
Energy Centre České Budějovice,
Nám. Př. Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
www.eccb.cz

Růst cen energie

Beseda: Úsporné a zdravé bydlení

K výraznému nárůstu cen energií došlo i u našich
sousedů v Rakousku - ceny plynu vzrostly o 20,4
%, ceny elektřiny pro domácnosti byly o 10,2 %
vyšší, dřevěné pelety zdražily o 6 % a ceny
palivového dřeva jsou dražší o 9,1 % oproti
listopadu 2020.

Ve čtvrtek 3. února 2022 od 18:00 proběhne
v Centru Měsíčnice v Rudolfově beseda Ing.
Arch. Stanislava Kováře na téma „Úsporné a
zdravé bydlení“.

Jestli i vy máte potíže s růstem cen energie, tak
Vám můžeme poradit, jak efektivně hospodařit
s energií a snížit její spotřebu. Poradenství u nás
probíhá osobně – na poradenství se můžete
objednat na našem telefonním čísle 387 312 580,
popř.
online
formou
prostřednictvím
elektronického formuláře, který naleznete na
našich stránkách.

Co má vliv na náklady na bydlení? Co jsou
pořizovací a co provozní náklady? Lze postavit a
bydlet levně? Na čem lze nejvíce ušetřit? Jak lze
šetřit vodou a jak energiemi? Co znamená
soběstačnost? Jaké jsou formy bydlení a
spolufinancování? Jak funguje participativní
bydlení a jak kondominium? Jak si pořídit zdravý
byt? Jak sladit naše tělo a jeho potřeby s okolním
prostředím? Co nám doporučuje učení Fengshui?

Rádi pomůžeme i vám!

Vstupné:

220,- Kč, www.pozemskenebe.cz

Rezervace: 604 602 972, asperktrum@volny.cz

Dotazy vám rádi zodpovíme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 a v pátek od 8 do 12 hodin
na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na adrese
Energy Centre České Budějovice,
Nám. Př. Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
www.eccb.cz

