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Zpravodaj ECČB leden 2017
Fotovoltaika s dotací Nová zelená úsporám
Stejně jako v loňském roce se budeme i v tom
letošním setkávat v E.ON Poradenském centru
v Českých Budějovicích na seminářích k aktuálním
tématům. První z nich ponese název Fotovoltaika s
dotací Nová zelená úsporám a diskutovat na něm
budou energetičtí poradci Ing. Ivo Kršek, pan Ivan
Vinca, manažer technických služeb Bc. Michal
Meškán a energetický poradce Energy Centre České
Budějovice Ing. Josef Šťastný. Seminář se bude
konat ve středu 25. ledna od 16 do 17 hod., vstupné
je zdarma.

Díky
dlouhodobé
spolupráci
s organizátorem
konference, Hornorakouským svazem pro úspory
energie
(OÖ
Energiesparverband),
můžeme
zájemcům z České republiky opět nabídnout
registraci za výhodných podmínek. Plnohodnotná
registrace za poplatek 110 EUR (oproti plnému
vložnému ve výši 330 EUR) opravňuje účastníka
registrovaného prostřednictvím ECČB k návštěvě
všech výše jmenovaných akcí a zahrnuje sborník,
pohoštění a vstupenku na Energiesparmesse. Bližší
informace o programu konference naleznete na
www.wsed.at, přihlášku k registraci prostřednictvím
ECČB
si
můžete
vyžádat
na
adrese
isabela@eccb.cz.

Konference Světové dny udržitelné energie 2017
Další ročník mezinárodní konference Světové dny
udržitelné energie (World Sustainable Energy Days),
která každoročně čítá více než 700 účastníků z 57
zemí, proběhne v hornorakouském Welsu ve dnech
1. – 3. 3. 2017. Součástí konference jsou následující
akce:
 Evropská konference o peletách
 Evropská konference Energy Efficiency
 Evropská výzkumná konference: Budovy
 Platforma pro spolupráci
 Young Researchers Conf.: Energy Efficiency
 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 Young Researchers Conference: Biomass
 Konference Poskytování energetických služeb
 Konference Elektromobilita a chytré budovy
 Konference Energy Efficiency Watch

Zájezd na Veletrh úspor energie 2017
V pátek 3. a v sobotu 4. března pořádá Energy
Centre České Budějovice ve spolupráci s Messe
Wels jednodenní autobusové zájezdy na Veletrh
úspor energie (Energiesparmesse) 2017. Další ročník
největšího rakouského veletrhu TZB, stavebnictví,
vytápění a sanitární techniky bude zahájen již
1. března s tím, že první dva dny jsou určeny pro
odbornou veřejnost. V ceně zájezdu (490,- Kč pro
dospělého, 150,- Kč pro dítě do 14 let, děti do 6 let
zdarma) je zahrnuta doprava z Českých Budějovic do
Welsu a zpět, vstupenka na veletrh a organizovaná
prohlídka veletrhu v českém jazyce, které se můžete,
a nemusíte zúčastnit. Následuje individuální program,
kdy se může každý zaměřit na to, co ho více zajímá
nebo opustit areál a navštívit při této příležitosti
přilehlé historické centrum, zoologickou zahradu
(vstup zdarma), science centre Welios nebo vyrazit
na rozhlednu. Odjezd z Českých Budějovice je v 8:15
hod., návrat kolem 19. hod. Kapacita autobusu je
omezená, rezervaci proto nenechávejte na poslední
chvíli. Přihlášku naleznete na www.eccb.cz.

Aktuální informace o akcích naleznete na tel. čísle 387 312 580 a na našich stránkách
Energy Centre České Budějovice
Nám. Př. Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice

www.eccb.cz;
eccb@eccb.cz

