Vás zvou na 4. z cyklu seminářů Energie pro obce – řešení pro budoucnost

„Jak financovat projekty komunitní energetiky?“
Kdy: v pondělí 27. června 2022 od 13 hodin
Seminář se uskuteční v sále Kavárna centra Riegrova 51 v Českých
Budějovicích s možností připojení on-line prostřednictvím Zoom
pro vzdálené účastníky.
(Odkaz na přihlášení on-line vám zašleme před konáním akce.)
Jde o poslední z cyklu čtveřice seminářů pro zástupce MAS, starosty a další zainteresované
zájemce zaměřené na problematiku komunitní energetiky, které připravilo Krajské sdružení
MAS Jihočeského kraje ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu prostředí. Akce je
pořádána v rámci přeshraničního projektu „Energie pro obce – řešení pro budoucnost“
(podpořeno z programu FMP, Interreg Rakousko – Česká republika), projektu „Energetická
společenství ve využívání obnovitelných energetických zdrojů“ (podpořeného Německou
spolkovou nadací pro životní prostředí DBU) a byla také podpořena Jihočeským krajem.

Program:
13,00 – 13,10

Zahájení – Edvard Sequens, Calla

13,10 – 14,10

Aktuální možnosti financování projektů komunitní i komunální
energetiky – Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí ČR

14,10 – 14,40

Budoucí formy financování komunitní energetiky – Ondřej Pašek, Hnutí
DUHA

14,40 – 15,00

Jak financovat vznik energetických komunit - Jiří Hasman, Národní síť
MAS

15,00 – 15,20

Projekt Národní sítě MAS na podporu vytváření komunitních
energetických společenstvech - Petr Čáp, Národní síť MAS

15,20 – 15,40

Jak na prodej přebytků zelené elektřiny obchodníkům – přednášející
v řešení, E.ON

15,40 – 15,50

Vznik a možnosti ENERKOM Růže – Magdalena Chytrová, MAS Sdružení
Růže

15,50 – 16,20

Závěrečná diskuse

16,20

Zakončení semináře – Edvard Sequens, Calla

K účasti na 4. semináři se přihlašujte ZDE.

V rámci cyklu proběhly již tyto semináře/webináře (na odkaze najdete prezentace i
videozáznamy):
 Komunitní energetika - domácí podmínky a dobrá zahraniční praxe
 Komunitní energetika - technologické možnosti a role obcí
 Komunitní energetika a energetická chudoba
Cyklus seminářů je jednou z aktivit obsáhlejšího projektu, jehož součástí byly i dvě dvoudenní
exkurze za příklady dobré praxe (Zlínský kraj – 25.-26. listopadu 2021, Rakousko – 21.-22.
června 2022) a budou vytištěny informační materiály pro obce.
Více informací: guthova92@gmail.com, 724 643 050

