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V Praze dne 10. října 2017  

 
Pozvánka na seminář k tématu 

ÚSPORY ENERGIÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na společný seminář Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR a společnosti Česká spořitelna/ERSTE 

 
v úterý 24. října 2017 od 09:00 h 
v hotelu JALTA, Václavské nám. 45, Praha 1 

 
Program: 
08:30 – 09:00  Registrace, ranní občerstvení 
 
09:00 – 09:20  AMSP ČR - Eva Svobodová, generální ředitelka: 

„Jaký vliv mají dotace na investice malých a středních podniků?“  
 

09:20 – 09:50  MPO – Ondřej Tomšej, vedoucí odd. implementace OPPI a PO3 OPPIK 
„Úspory energie pro podnikatelské subjekty“ (OP PIK – představení 
podmínek programu a plánované výzvy) 
 

10:10 – 10:20 Českomoravská záruční a rozvojová banka, Ondřej Ptáček, ředitel 
odboru vývoje a metodiky: 
„Program EXPANZE“ (Podpora investic do úspor energie 
prostřednictvím finančních nástrojů. ČMZRB dlouhodobě nabízí 
zvýhodněné finanční produkty pro podnikatele, zejména malé a střední, 
letos se mj. soustředí na oblast energetické účinnosti, podnikatelé 
v Praze i mimo Prahu mohou nově od ČMZRB získat zvýhodněný úvěr 
na provedení investice vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti.) 
 

10:20 – 10:40  ENVIROS s.r.o. - Jan Pavlík, obchodní ředitel: 
„Case study – energetický management v průmyslovém podniku“ 

   (fungování energetického managementu a z něho plynoucí  
identifikace úspor) 
 

10:40 – 11:10 Česká spořitelna/Erste, korporátní bankovnictví - Jakub Zemánek, 
propoziční manager: 
„Program TOP ENERGY EFECT” (poradenství a financování 
energetických úspor ve firmách) 
 

11:10 – 12:00  Diskuse a závěrečné teplé občerstvení 
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Co se na semináři dozvíte: 
Sledují firmy dotační výzvy k úsporám energií? Co je největší překážkou čerpání? Na co 
nejčastěji čerpají firmy dotace? O jaké částky nejčastěji žádají? Jsou úspěšnější firmy 
s dotačními poradci? Jak dlouho čekají firmy na vyřízení žádostí?  
 

Cílová skupina semináře: majitelé, ředitelé malých a středních firem 

 
Účast je bezplatná po předchozí registraci. 
 
V případě zájmu o účast se registrujte ZDE. 
 
 
Těšíme se na Vás! 
 
 
 
Eva Svobodová, MBA, v.r. 
generální ředitelka AMSP ČR  
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