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                    Zpravodaj ECČB květen 2022 

Zájezd na BIOEM 2022 ZDARMA 

18. června 2022 pořádá ECČB s partnery zájezd 

na veletrh BIOEM v rakouském Groβschönau. 

Díky dotaci je doprava a tlumočení ZDARMA. 

 

Mezi hlavní témata letošního 35. ročníku veletrhu 

patří úspory energie, stavba a rekonstrukce 

domů, obnovitelné zdroje, bydlení, zahrada, 

wellness a elektromobilita. 

Atraktivní doprovodný program vč. možnosti bez-

platné návštěvy zážitkové výstavy Sluneční 

svět (Sonnenwelt) určené pro dospělé i děti. 

Bližší informace viz 2. strana, přihláška zde. 

Mezinárodní konference Fotovol-

taika a akumulace elektřiny 

Konference se koná 1. června v Groβschönau, 

tlumočení do češtiny zajištěno. Vstup zdarma. 

Bližší informace viz níže, přihláška zde. 

 

Hledají se úspory energie – některé 

obce omezují veřejné osvětlení 

v noci 

Skokově rostoucí ceny energie nutí města i obce 

k šetrnosti. Některé se rozhodli v noci nesvítit, 

jiné investují do úsporných LED zdrojů. Na mo-

dernizaci soustav veřejného osvětlení je možné 

využít i prostředky z Modernizačního fondu, v je-

jichž čerpání úspěšně pokračují Ministerstvo ži-

votního prostředí a Státní fond životního prostředí  

ČR. Zelenou dostaly například i investice zamě-

řené na modernizaci veřejného osvětlení, a to 

včetně instalace doprovodných smart prvků v 

rámci konceptu Smart Cities spadajícího pod pro-

gram LIGHTPUB. 

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-

zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=184 

 

Kotlíkové dotace  

 

Rada Jihočeského kraje vyhlásila 1. výzvu dotač-

ního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti 

s nižšími příjmy“. Jihočeši si tak budou moci po-

dat žádost o dotaci na výměnu kotlů na pevná pa-

liva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za 

tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu s ruč-

ním či automatickým přikládáním. Dotaci lze zís-

kat i na pořízení nového plynového kondenzač-

ního kotle, avšak pouze v případě již hotových re-

alizací (od 1. 1. 2021), nebo při doložení závazné 

objednávky na nový plynový kotel vystavené 

do 30. 4. 2022. Podpora se netýká jakéhokoli no-

vého kotle spalujícího uhlí. Celková částka na vý-

měnu zastaralých kotlů činí 257,09 milionu Kč. V 

případě vyššího zájmu bude Jihočeský kraj usilo-

vat o navýšení finančních prostředků tak, aby 

mohly být uspokojeny všechny podané žádosti. 

Více informací najdete zde: https://kotlikovedo-

tace.kraj-jihocesky.cz/.  

http://www.eccb.cz/
https://www.bioem.at/page.asp/-/willkommen
https://eccb.info/akce/bioem/
https://eccb.info/akce/konference-ftv/
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=184
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=184
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/


 

Zájezd na veletrh BIOEM 2022 

18. června 2022 České Budějovice – Großschönau – České 

Budějovice 

Zájezd na veletrh do Großschönau (Rakousko) a bezplatná návštěva zážitkové 

výstavy "Sonnenwelt".  

Doprava, průvodce a tlumočník zdarma. 

 8:30  Odjezd - České Budějovice  

 9:30  Příjezd a přivítání v Großschönau. 

 10:00 Zážitková výstava „Sonnenwelt“/„Sluneční svět“ (vstup zdarma) 

 11:00 Možnost návštěvy veletrhu (zvýhodněné vstupné), individuální 

program 

 16:00 Odjezd z Großschönau 

 17:00 Návrat - České Budějovice 

 

Info: Energy Centre České Budějovice, z.s., 

tel.: +420 387 312 580, eccb@eccb.cz 

Zvýhodněné vstupné pro účastníky registrované přes ECČB: 7 € (děti do 6 let 

zdarma) 

 

Projekt "BIOENERGY Cross Border" - KPF-01-252" je iniciativou "TDW 

Großschönau" a ECČB a je spolufinancován v rámci projektu FMP/KPF AT-CZ 

2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu "Interreg V-A 

Rakousko-Česká republika". 

mailto:eccb@eccb.cz







