úspory energie …
moderní energie pro místní samosprávy …
energetika na úrovni rodinných a bytových domů …
energetická koncepce venkovského regionu …
čistá a bezpečná doprava …
obnovitelné zdroje energie …
kvalita ovzduší …

Pozvánka na seminář

Čistá energie
Čistá doprava a energetická řešení na místní úrovni

pátek 13. září 2019
od 10:00 do 17:00 hodin

Restaurace Sonáta Hradec nad Moravicí
(Zámecká 302, Hradec nad Moravicí)

K účasti se registrujte zde:

https://www.conbri.com/event/cista-energie

Program semináře:

--------------------------------------------------------------------------------Blok I: Čistá energie na místní úrovni
 Místní rozvojová strategie území MAS Opavsko (SCLLD MAS Opavsko) úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie s podporou
eurofondů / Jiří Krist (10:00 – 10:20)
 Kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky na území MAS Opavsko / Libor
Cenek (10:20 – 10:35)
 Monitoring stavu ovzduší na území obcí MAS Opavsko a návrh opatření
na zlepšování kvality ovzduší / Petr Chroust, MAS Opavsko (10:35 –
10:50)

 Energeticky zálohovaný obecní úřad + Zdravá škola a jak si pomoci
dotací / Petr Kovala, ČEZ ESCO (10:50 – 11:40)
 Moderní energetika (zemní plyn + OZE) pro municipální objekty /
YOUNG4ENERGY s.r.o. / Vít Lebeda, Roman Mendrygal (11:40 – 12:00)
 Rodinný domek jako energetický ekosystém a zajištění na důchod /
Radovan Burkovič (12:00 – 12:25)
 Oběd (12:30 – 13:30)
Blok II: Čistá doprava
 Rozvoj udržitelné mobility na krajské úrovni / Moravskoslezské
energetické centrum, příspěvková organizace (13:30 – 14:00)
 Elektrické mikrobusy v režii obce – součást dopravní obslužnosti kraje /
Jiří Krist MAS Opavsko (14:00 – 14:20)
 Elektromobil v praxi, praktické zkušenosti z provozu / Radovan Burkovič
(14:20 – 14:40)
 Budoucnost elektromobility z pohledu automobilového průmyslu /
Martin Kavan, Renault Česká republika (14:40 – 15:00)
 Coffee break (15:00 – 15:20)
Anex – blok I
 Komunitní investice do obnovitelných zdrojů energie v zahraničí i
v podmínkách ČR / Jiří Vlk, Green Victory Capital, (15:20 – 16:00)
 Diskuse k bloku I a II
Doprovodný program
 Možnost prohlídky zámeckého parku

Místní akční skupina Opavsko z.s.
Bc. Petr Chroust – ředitel kanceláře
Hradec nad Moravicí

Tel.: +420 602 947 904
E-mail: chroust@masopavsko.cz
www.masopavsko.cz

K účasti se registrujte zde:

https://www.conbri.com/event/cista-energie

