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Události minulého měsíce
31. srpna 2019 Prague Car Festival
10 - 22. září 2019 Autosalon Frankfurt nad Mohamem 2019
14. září 2019 3. ročník Eko-rallye Opavsko
20. září 2019 Konference o Malé elektromobilitě v Boskovicích
21 - 22. září 2019 2. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ BOSKOVICE
Foto lze prohlédnout ZDE. Video z akce najdete ZDE

Události následujících měsíců
3 - 4. října 2019 Moderní energetická řešení (kulturní dům Budišov nad Budišovkou)
pro města, obce a jimi zřízené firmy • Nové moderní trendy • Ekologicky šetrná řešení • Obnovitelné zdroje energie •
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerační jednotky • Fotovoltaické systémy • Bateriové systémy • Inteligentní
řídicí systémy • Slučování odběrných míst • Chytré sítě + elektromobilita • Spotřeba energií v místě výroby. Odkaz

8. října 2019 Úspory energií a zdrojů v OPPIK (Brno BVV) - možnostmi dotační podpory z OPPIK pro
podniky při realizaci úsporných energetických opatření, obnovitelných zdrojů energie a využívání nízkouhlíkových
technologií. Odkaz

24. října 2019 Brněnský elektročtvrtek (Brno) – posezení elektromobilistů „u piva“ (17:00 - 20:00) viz ZDE
25. října 2019 Happy black out Friday (Rosice) – více info ZDE
14. listopadu 2019 Čistá mobilita v chytrých městech
Konference pořádaná v rámci veletrhu e-SALON. Čistá mobilita je spojena především s elektromobily. Elektromobilita
ve městech začíná nabývat na svém významu mmj. i kvůli adaptaci měst na klimatické změny. Odkaz

14 - 17. listopadu 2019 e-SALON – veletrh čisté mobility (PVA EXPO Praha – Letňany) Odkaz
19. listopadu 2019 Smart Energy Forum (SEF), Kongresové centrum Praha Odkaz

Očekávané akce

6. prosince 2019 bude zveřejněna další výzva na dotace pro elektromobily OPPIK. Od 6.1.2020 bude možné
zadávat žádosti o dotaci do systému iskp2014+

12. prosince 2019 – seminář Dotace OPPIK - výzva 5 (Brno)
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