Zpravodaj ECČB září 2022
Nová zelená úsporám

Nově: EKIS Hluboká nad Vltavou

Další finanční pomoc, která zmírní dopad
vysokých cen energií na rozpočty domácností,
představila ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí ČR ministryně životního
prostředí Anna Hubáčková. Modernizační fond
nově pomůže přímo domácnostem se
snižováním spotřeby energií díky 55 miliardám,
které se budou rozdělovat přes program Nová
zelená úsporám. Ten se ještě více zjednoduší a
otevře širšímu okruhu domácností. Nabídne i
peníze na částečné renovace, které mohou
domácnosti provádět svépomocí a od příštího
roku i dotace na výměnu plynových kotlů za
obnovitelné zdroje.

ECČB otevírá nové poradenské středisko
EKIS v Hluboké nad Vltavou. V poradenském
středisku se můžete obrátit na kvalifikované
odborníky a ZDARMA s nimi konzultovat
své dotazy. Středisko sídlí v KC Panorama,
hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 13 – 19
hod., tel.: 773 124 580. Poradenství je
realizováno za finanční spoluúčasti Státního
programu na podporu úspor energie EFEKT III –
neinvestiční na období let 2022 – 2027.

Inspirační kurz: Adaptace na změnu
klimatu pro zaměstnance obcí

Posílení investic v programu Nová zelená
úsporám o prostředky z Modernizačního fondu
umožní ministerstvu i nadále podporovat
potřebná úsporná opatření u obytných budov,
jako jsou instalace domácí střešní fotovoltaiky či
výměny zdrojů energie. Ministryně Hubáčková
přidává: “Podpora by se od příštího roku měla
rozšířit i na velmi žádané výměny plynových kotlů
v domácnostech za obnovitelné zdroje.“
Program se také výrazně zjednoduší po
administrativní stránce, bude obsahovat
výhodnější podmínky pro domácnosti s
nižšími příjmy a zvýhodnění pro budovy se
sociálními byty. Více informací naleznete zde:
https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/30

Připravujete ve své obci nové investiční projekty
a přemýšlíte, jaká adaptační opatření je vhodné
realizovat? Jak čelit dopadům změny klimatu a
jejím různým projevům – horko, sucho, přívalové
deště atd.? Jak vytvořit příjemná a dobře
obyvatelná místa v obci i během horkých dní? Jak
zapojit do adaptace místní obyvatele a další
organizace? ECČB ve spolupráci s RERA bude
v průběhu podzimu pořádat inspirační vzdělávací
kurz pro zaměstnance měst a obcí. Bližší info na:
https://eccb.info/adaptregion-at-cz/

pPřeshraniční inspirační manuál adaptačních
opatření
si
můžete
prohlédnout
zde:
https://www.adapterraawards.eu/cs/Blog/Alias-4.

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

