Vás zvou na 1. z cyklu seminářů Energie pro obce – řešení pro budoucnost

„Komunitní energetika – domácí podmínky a dobrá
zahraniční praxe“
Kdy: středa 1. prosince 2021 od 10 do 14 hodin
Kde: v Penzionu U Zámku, Pluhův Žďár 68
Krajské sdružení MAS Jihočeského kraje ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu
prostředí připravilo cyklus čtyř seminářů pro zástupce MAS, starosty a další zainteresované
zájemce zaměřené na problematiku komunitní energetiky. Akce je pořádána v rámci
přeshraničního projektu „Energie pro obce – řešení pro budoucnost“ (podpořeno z programu
FMP, Interreg Rakousko – Česká republika) a projektu „Energetická společenství ve využívání
obnovitelných energetických zdrojů“ (podpořeného Německou spolkovou nadací pro životní
prostředí DBU).

Program:
10,00 – 10,15

Zahájení, představení projektu – Zuzana Guthová, MAS Růže

10,15 – 11,15

Co si vše představit pod komunitní energetikou, legislativní zakotvení,
benefity, příklady dobré praxe obecních obnovitelných zdrojů z České
republiky - Ondřej Pašek, Hnutí DUHA

11,15 – 11,30

pauza na kávu

11,30 – 12,30

Aktuální situace v podpoře vzniku Energetických komunit ze strany
MAS - Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS a MAS Opavsko z.s.

12,30 – 13,30

Komunitní energetika Rakousku na příkladu konkrétních projektů
především z Dolního Rakouska - Renate Brandner-Weiß, ebcPLUS

13,30 – 13,55

Chystaná druhá výzva v rámci Modernizačního fondu a její využití pro
projekty v obcích - Ondřej Pašek, Hnutí DUHA

13,55

Zakončení semináře – Zuzana Guthová, MAS Růže

Tlumočení a občerstvení bude zajištěno.
K účasti na 1. semináři se přihlašujte ZDE.
V roce 2022 proběhnou další semináře s tímto zaměřením:
2. Existující technická řešení, územní energetické koncepty
3. Konkrétní možnosti financování komunitně energetických projektů
4. Jak pracovat s komunitou, role občanů a obcí, co je energetická chudoba a jak ji řešit

Upozornění: Účastnice i účastníci si zajistí platný doklad o testu, očkování, prodělání
nemoci COVID19 i respirátor v souladu s aktuálně platnými vládními opatřeními pro účely
společného jednání a stravování.
Cyklus seminářů je jednou z aktivit obsáhlejšího projektu, v rámci kterého proběhnou i dvě
dvoudenní exkurze za příklady dobré praxe (Zlínský kraj – 25.-26. listopadu 2021, Rakousko jaro 2022) a budou vytištěny informační materiály pro obce.
Více informací: manazer@mas.sdruzeniruze.cz, 724 643 050

