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Energetická efektivita malých a středních podniků za využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Pozvánka na seminář 

 

Čtvrtek 7. června 2018   |   9:30 – 15:30 
Praha, Strakova akademie 

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 00 Praha 1 - Malá strana 

 

Zajímá Vás potenciál zvyšování energetické efektivity Vaší firmy? Máte zájem o implementaci 

obnovitelných zdrojů enegie? Chcete realizovat projekt zaměřený na OZE nebo energetickou 

efektivitu, ale nemáte žádné předchozí zkušenosti? Pak přijměte naše pozvání na praktický 

seminář pořádaný Úřadem vlády ČR ve spolupráci s odborníky z veřejného sektoru i státní 

správy.  

Cílem semináře je předat praktické informace o realizaci projektů v oblasti energetické 

efektivity malých a středních podniků s přihlédnutím k využití obnovitelných zdrojů energie. 

Představíme praktické řešení projektových žádostí, možnosti financování, současné trendy 

v oblasti energetické efektivity a v neposlední řadě i úspěšně realizovaný projekt.  

Účast na semináři je bezplatná, seminář bude v anglickém jazyce.* Registraci je možné učinit 

nejpozději do 1. června 2018, prostřednictvím formuláře.* 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejmJz_VLPOBPjS3nF9ZSlvyRtD6g7yfHGtV0kvx5iva3zpYQ/viewform?c=0&w=1
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Program semináře 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:15 Zahájení 

10:15 – 10:45 Úspory energie v kontextu konkurenceschopnosti  

10:45 – 11:15 Realizace projektů energetické efektivity, OZE 

11:15 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 12:00  Realizace projektů energetické efektivity, OZE (2. část) 

12:00 – 13:00 Prostor na oběd* 

13:00 – 13:45 Úspěšně realizovaný projekt (Sinbio) 

13:45 – 14:15 Časté chyby při přípravě projektových žádostí 

  Možnosti podpory OZE v programech Interreg Danube a Interreg Central 

14:15 – 14:30 Coffee Break 

14:30 – 15:00 Financování projektů energetické efektivity, OZE 

15:00 – 15:30 Diskuze, zakončení  

                                                           
* V případě, že nebude registrován žádný zahraniční zájemce bude seminář v jazyce českém. 
* V případě dotazů nebo komplikací se obraťte na email: sin.filip@vlada.cz 
* Součástí semináře bude pouze drobné pohoštění, oběd si účastníci musí zajistit sami.  
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