
Elektromobilní novinky ZÁŘÍ
 

MALÁ ELEKTROMOBILITA

 spotřeba el. energie + výroba el. energie + akumulace + podpora

Staňte se partnery našich připravovaných akcí

v měsíci ZÁŘÍ a získejte s tím spojené VÝHODY!

 

Vždy se snažíme každému partnerovi či sponzorovi vyjít co nejvíc vstříc a najít takové

řešení, aby jeho investované prostředky měly co největší dosah.

 

PARTNERSKÝ BALÍČEK a jeho VÝHODY najdete ZDE.

KONTAKTUJTE NÁS.

https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=5YjvIBT6mt9ZE3J_0gpAc7Xl7MV3OwNZepzIV0u1UwI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovIiwiciI6IjgxNTE3OWRiLThjNWEtNGIyNi01NTgxLTE3ODhjOTIxMTExYyIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=rB3vWFot5HS_SaIDhw7_GEIgFdwZStkfj2U076VZlpU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfMGMyN2VlMjIzMTAxNDNmMWI2OTQzMTQ0ZjI1NjJhZTQucGRmIiwiciI6ImRhYTRhOTQ3LTY3ZDgtNDNjMS1kOGE3LTA4MjEyMmE4MTc2NSIsIm0iOiJscCJ9


Vstupenky na naše akce v měsíci ZÁŘÍ můžete zakoupit ZDE:

18. 09. 2021         4. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ Boskovice  

18. 09. 2021          4. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ Boskovice - pouze soutěže

18. 09. 2021          Doprovodný program PLETENÍ KOŠÍKU Z PEDIGU

19. 09. 2021          KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY, Boskovice 

19. 09. 2021          ON-LINE KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY

19. 09. 2021          STAVBA FVE v areálu Zámeckého skleníku Boskovice  (ZDARMA)

FACEBOOK

SPUSTILI JSME NOVOU STRÁNKU

 

Máme novou stránku na Facebooku Mala-elektromobilita.cz, tak pokud jste

si toho ještě nevšimli, odkaz můžete otevřít přímo kliknutím na název stránky a

dát nám „To se mi líbí“ anebo „sledovat“, a tím podpořit naši práci.

.

Můžete zde také sledovat novinky o elektromobilitě, dotacích a různých akcích, které

pravidelně během roku pořádáme.

 

Nebo klikněte na tento odkaz:

https://www.facebook.com/Mala-elektromobilitacz-106616258360990.

Blogy Mirka Matyáše

Vyšel nám nový článek na Blogu iDNES.cz.

Článek si můžete přečíst zde: Val Mez 2021.

 

Jestliže nám zvýšíte karmu kliknutím pod článkem na text Zvyšte článku karmu!,

budeme rádi.

Jestliže chcete podpořit Mirka Matyáše v nominaci na Blogera roku 2020, hlasovat

můžete kliknutím na obrázek pod článkem (Nominujte autora tohoto článku).

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=3piBA025HBsnBgMziN3AQuMQBRU-lAdJA-CwkOG4bI0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoIiwiciI6IjczNzNkOWEzLTE0NmUtNGExMi05ZWYxLTdjYjAwNmRjOTRlZiIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=TBjZSuqQcIVK6xB7vX8VDfUoZ7G_GE0ZixlXTN9c_KI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXNvdXRlemUiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=jMmUqRmzD6CRRu6VE2eCS6tDlv7dEdfl1JepPWYWi7k.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3BsZXRlbmkta29zaWt1LXotcGVkaWd1LXYtc2Fsb29udS1mb3VyLXJvc2VzIiwiciI6IjczNzNkOWEzLTE0NmUtNGExMi05ZWYxLTdjYjAwNmRjOTRlZiIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=32bgxuTPDIN0EQMDI2W-jchPxtB2YaKnN63ozu_ev0U.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2tvbmZlcmVuY2Utby1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGUtYm9za292aWNlLTQiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=-bQGR_QokxZ49Rm0Ws_p6c9fDqukXSVbR_7zG-QhYAE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUta29uZmVyZW5jZS1vLWVsZWt0cm9tb2JpbGl0ZS1ib3Nrb3ZpY2UiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=DMq7_nDBcJ7ij4JKWTQQpBEMIvHHXy2fu81x0aYfrnk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXZiYS1mb3Rvdm9sdGFpY2tlLWVsZWt0cmFybnktdi1hcmVhbHUtd2VzdGVybm92ZWhvLW1lc3RlY2thLWJvc2tvdmljZSIsInIiOiI3MzczZDlhMy0xNDZlLTRhMTItOWVmMS03Y2IwMDZkYzk0ZWYiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=aeNIXiy2Bb0u4AcWK19FWQ5aYzyVMoSOyclLQh0sjZM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21hbGFlbGVrdHJvbW9iaWxpdGEvIiwiciI6IjNmMmEzMjI2LWViZDctNDE0YS04NTM4LWUxOGM5YjM0ZGI2NSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=GQ-76o4LATDeJYxOoiwIlo1HI8h7xmaVYiAB7DzmoAg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbGEtZWxla3Ryb21vYmlsaXRhY3otMTA2NjE2MjU4MzYwOTkwLiIsInIiOiIzZjJhMzIyNi1lYmQ3LTQxNGEtODUzOC1lMThjOWIzNGRiNjUiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=TttcB3u9o8bsCcC18hAK3NcPTArjqgPJQ00micmI33E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc3NDM4MCIsInIiOiJiZmY3NWY3OS1lNDNjLTQxZmMtYmQ3OS04MjhmOTgyOWMyNGYiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=TttcB3u9o8bsCcC18hAK3NcPTArjqgPJQ00micmI33E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc3NDM4MCIsInIiOiJiZmY3NWY3OS1lNDNjLTQxZmMtYmQ3OS04MjhmOTgyOWMyNGYiLCJtIjoibHAifQ


Stále je možné podávat žádosti do programu

Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné

domy, který se zaměřuje na podporu zateplení,

výstavbu, nákup nebo zdroje energie rodinného

domu. Žádost je nutné podat nejpozději do

31. prosince 2021. Pokud se na to sami

necítíte – rádi Vám pomůžeme.

 

Jak bude vypadat pokračování programu Nová

zelená úsporám, se můžete dozvědět na

32. ročníku populárního veletrhu FOR ARCH,

který se koná od 21. do 25. září 2021. Státní fond

životního prostředí ČR připravil poradenský

stánek a přednášku, kde uslyšíte novinky o

dotacích na úsporné bydlení či výměnu

neekologických kotlů, na které jsou vyčleněné

miliardy z evropských fondů.

NPO by měl pomoci restartovat a modernizovat ekonomiku. Předpokládaná alokace je 191 mld. Kč,

která se plánuje rozdělit do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility,

vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

 

Vznikl z důvodu, že vlivem pandemie COVID-19 byly zasažené dodavatelské a odběratelské řetězce a

byla narušena ochranná opatření, to zapříčinilo nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Proto

je potřeba restartovat a modernizovat ekonomiku - digitalizace a zelená transformace ekonomiky je

nezbytností.

 

Základní rámec byl schválen na mimořádném jednání Evropské rady v červenci 2020, ke konečné

shodě na balíku dojde až po dokončení jednání s Evropským parlamentem, která aktuálně běží.

 



Další plánované akce

02. 09. 2021 od 16.00 - 21.00

hod. 

D1 HOTEL & RESTAURANT,

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice

Jen tak pokecáme na předzahrádce. Bez

registrace, bez oficiálního začátku a programu.

Jedná se o tradiční setkání s majiteli

elektromobilů a jejich příznivců.

02. 09. 2021 od 14.00 - 17.00

hod. 

 HOTEL Passage

Lidická 23, 602 00  Brno - střed

Akce je součástí Fóra trvale udržitelného rozvoje

města Brna. Více informací ZDE.

Založení spolku Tesla Owners Club

z.s.

02. 09. 2021 od 16.00 hod.

Průhonice, V Oblouku 727, 252 43

Průhonice

Srdečně Vás zveme na založení spolku Tesla

Owners Club z.s., které se bude konat 2. 9. 2021

od 16:00 v prostorách společnosti Tesla Czech

Republic s.r.o., V Oblouku 727, Průhonice, D1

EXIT 6. a také videokonferenčně.

 

Přihlášku najdete ZDE.

https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=omsnSwBGhizYzGZH7QgX1zECkuwWxLTZAGu-_r9iJyA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9pa2RwLmN6L25ld3MvZm9ydW0tdHJ2YWxlLXVkcnppdGVsbmVoby1yb3p2b2plLW1lc3RhLWJybmEtemVsZW5lLW1lc3RvLWEtdm9kYS8iLCJyIjoiMzZmYzk4NjMtMTk4MC00OTMxLThjN2UtM2ZjOWE4YWEwNWRmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=_vYkF_bJ7X6e-AbMM7X1wpCepxV6_kCUmzK8e5yQ0L0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3phbG96ZW5pLXNwb2xrdS10ZXNsYS1vd25lcnMtY2x1Yi16LXMiLCJyIjoiZDk4Njk5ZTctZDJmNy00YmUwLTg1OTktOTAzYzY5OGIwODBlIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=klEPrti7zzfMxTl2aIS2zd6hl-BHc1aoQTyhx07qc1k.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY0lpWE1Hc0tCWHl0OWNBVXNka01aNi0xcXZfV1ZzbzZ1SlBpN3MwODZZZzdGTnlnL3ZpZXdmb3JtIiwiciI6ImQ5ODY5OWU3LWQyZjctNGJlMC04NTk5LTkwM2M2OThiMDgwZSIsIm0iOiJscCJ9


Areál přístaviště lodní dopravy na

Brněnské přehradě

11. 09. 2021 od 11.00 hod.

Průhonice, V Oblouku 727, 252 43

Průhonice

Teplárny Brno a DPMB vás zvou na Den čisté

mobility. Akce se uskuteční v areálu přístaviště

lodní dopravy na Brněnské přehradě. Součástí

akce jsou plavby historickým parníkem zdarma,

ukázky elektromobilů a vozidel na alternativní

pohon, připraven je program pro děti.

Plakát najdete ZDE.

7. ročník Konference čisté mobility v

Loučni

16. 09. 2021 - 17. 09. 2021

Zámek Loučeň

Konferenci pořádá Ministerstvo životního

prostředí (MŽP) ve spolupráci s E.ON Energie,

a.s., čas bude upřesněn. Témata: Národní akční

plán čisté mobility, Výzkum a Vývoj, Čistá

mobilita ve městech//krajích a novinky z oblasti

Elektro/Vodík/Plyn. Přihlášku najdete ZDE.

Den čisté dopravy v novém kabátě

sobota 18. září 2021, OPAVA

 

MAS Opavsko bude pořádat již tradiční setkání zaměřené na čistou dopravu a tentokráte i na

seznámení s dalšími organizacemi působícími na našem území. Mj. ASEP.

 

EKO-ZÁVOD aneb POZNEJ SVOU MASKU - podrobnosti ZDE.

Podrobný program najdete ZDE.

Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN)

 

https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=lBTNc8G3olvaFI_Bw6120rBBvYyh-d-W5CCxWSH_cB0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNjYwZGQyMTY0NTZlNGU4OWJlN2Y1Y2RjY2E3MTI2MDkucGRmIiwiciI6ImJiNzBhOTViLTFiZjctNDNlNi1lMWY4LWEwYmZlMzQ4MTBkMSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=ogpZPbJOjZpp6HNgKA_gKSZuJLbIxrC12ChTUe6cpv8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzctcm9jbmlrLWtvbmZlcmVuY2UtY2lzdGUtbW9iaWxpdHktdi1sb3VjbmkiLCJyIjoiM2MxNjQ4YjUtN2QwMi00M2VhLTFiZmEtZDM1M2ZiNmJjMTliIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=ElLdZAXBeAQp8OCZnMbsfNToq8KkRxwBKpRGElSgnGw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lb25yZWdpc3RyYWNlLmN6LyIsInIiOiIzYzE2NDhiNS03ZDAyLTQzZWEtMWJmYS1kMzUzZmI2YmMxOWIiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=LKJ1xwIj7ZSQU2ygsaTgdYl_hgUy0AnMdfE_b4qE1ZE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei9ha3R1YWxpdHkvYWtjZS1rYW5jZWxhcmUtbWFzL2FnZW50aS1zLXByYXZlbS1uYWJpamV0LXNlLXByZWRzdGF2aS1pLWxldG9zLTU5NV85NWNzLmh0bWwiLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=n55VRt46GpTPlQF3Cub8HhsP6nK_pPQPhi_2eeVQsH4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei8iLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=Dj81a6PP1DXTxcu9RQQp9G9D4PvNYxs2SS2vO1zzh-8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei9yb3p2b2otcmVnaW9udS96aXZvdG5pLXByb3N0cmVkaS9wb3puZWotc3ZvdS1tYXNrdS8iLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=pRNr6F3AH4lyJptKk95W_0ttEA6dOYSoXpaInakfsDA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei9lX2Rvd25sb2FkLnBocD9maWxlPWRhdGEvZWRpdG9yLzM0MWNzXzIucGRmJm9yaWdpbmFsPVBvbG8lQzUlQkVrYSUyMDRfQmFuZXIlMjBQb3puZWolMjBzdm91JTIwTUFTa3UucGRmIiwiciI6IjdlZDFkOGU0LTUxOGItNDI1Ni1hMGMxLTk5NjBiZmJhMzI3NCIsIm0iOiJscCJ9


Pokračuje předregistrace na levné, Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN). 

Síť nabíječek SEN, využívá stávající, již vybudované sítě wallboxů (a za pár měsíců i DC nabíječek),

které vlastní přímo elektromobilisté. Více informací ZDE.

 

V případě zájmu vyplňte prosím Formulář k předregistraci.

Provozujeme e-shop (přenosné nabíječky, walboxy).

Stále platí naše nabídka levného kopírování a tisku.

 Více informací ZDE

Nepřehlédli jste?

Elektromobilní novinky 8/2021

Elektromobilní novinky 7/2021

Chybí Vám něco v našem měsíčním přehledu o dění okolo elektromobility v ČR?

Napište nám na email mala.elektromobilita@gmail.com – vylepšíme to!

Sledujte nás

mala.elektromobilita@gmail.c
om

+420 602 505 354
Podívejte se na naše stránky. 

Přidejte se ke mně v mobilní Wix aplikaci a mějte přehled o novinkách, sdílejte
příspěvky a zůstaňte v kontaktu.

Stáhnout a vstoupit

https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=XuDgNY5Fc6-MjdMS2fA1guPZcihD7LCd0AY1-G6-QHI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovaW5mb3JtYWNlIiwiciI6Ijg3OTQ1MTI5LWJlMDItNDMzOC0yNTBjLTEwNGU1M2YzZTAxNCIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=FTzRtjfhltidECoXCThN65PEa7ZgjRT7d3jOVs5OQa0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovbGV2biVDMyVBOS1uYWIlQzMlQURqZW4lQzMlQUQiLCJyIjoiODc5NDUxMjktYmUwMi00MzM4LTI1MGMtMTA0ZTUzZjNlMDE0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=qm8tstqAL2ftZYcUiX3xRqmhUtG2iVE6bJin0naHCDg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc2hvcCIsInIiOiJjMzAwZGNlMS02NWE2LTQxNTUtMzczMC1mNDdkMGZmZDBkZjYiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/63NkWq7xZ/c?w=JyhLSYjH1Dm2grIW8bgDXkK21nWUYZz7H86kLX2XSGM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfMzA2MGU3YTUzNDMwNDY2ZWIxODllMzk4ZTc5NjBjYWMucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJscCJ9
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