Elektromobilní novinky ČERVENEC

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

ZAHÁJILI JSME PRODEJ VSTUPENEK NA NAŠE AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
17. 09. 2021
17. 09. 2021
18. 09. 2021
18. 09. 2021
18. 09. 2021
19. 09. 2021

KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY, Boskovice
ON-LINE KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY
4. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ Boskovice - VIP vstupenka
4. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ Boskovice - pouze soutěže
Doprovodný program PLETENÍ KOŠÍKU Z PEDIGU
STAVBA FVE v areálu Westernového městečka (ZDARMA)

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. Patnerstvím podpoříte tyto naše akce:

Informace k dotačním programům
SFŽP – MODERNIZAČNÍ FOND – VÝZVA RES+ č. 1/2021 a č. 2/2021
Výzva RES+ je určena pro výstavbu nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným
výkonem do 1 MWp a nad 1 MWp. Cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace
energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
Výzva RES+ č.1/2021 (s výkonem do 1 MWp) má stanovenou dobu realizace nejpozději do 3 let od
vydání rozhodnutí, výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Výzva RES+ č.2/2021 (s výkonem nad 1 MWp) má stanovenou dobu realizace nejpozději do 5 let od
vydání rozhodnutí, výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.
ŽADATEL: stávající nebo budoucí držitelé
licence pro podnikání v energetických odvětvích
a společenství pro OZE.
VÝŠE PODPORY: nesmí překročit 50 %
z celkových výdajů projektu.
JAK
PODAT
ŽÁDOST:
elektronicky
v Agendovém informačním systému SFŽZ ČR
– AIS SFŽP ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 12.7.2021 od 12:00 hodin –
15.11.2021 do 12:00 hodin
DOBA UDRŽITELNOSTI: po dobu 10 let

Pro naše klienty pravidelně přinášíme informace o dotacích a výzvy podrobně zpracováváme,
abychom mohli předložit komplexní podmínky, co musí žadatel splňovat před podáním žádosti o
podporu. Dotační žádost zpracujeme, podáme a postaráme se o celý administrační proces dotace až
do jeho ukončení.

Co připravujeme na ČERVENEC?
BRNĚNSKÝ ELEKTROČTVRTEK
01. 07. 2021 od 16.00 - 20.00 hod.
D1 HOTEL & RESTAURANT,
Veveří 260, 664 81 Ostrovačice

V červenci se zaměříme na
ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY
Pokud se zabýváte výrobou, prodejem nebo elektrokoloběžku vlastníte, přijeďte nám ji předvést a
ukázat. Na testování elektrokoloběžek bude k dispozici heliport.
Proběhne také krátká debata o zkušenostech, jak se stavějí solární ostrovní elektrárny - bez přívodu
elektrické energie, bez internetu, bez střechy. PODROBNOSTI A REGISTRACE ZDE.

Na Hybrid.cz nám vyšel článek o akcích, které pořádáme. Najdete tam kromě jiného také pozvánku
na elektrokoloběžkový elektročtvrtek a video z návštěvy edukační jednotky Červený mlýn, kterou pro
nás 03. 06. 2021 zařídili Teplárny Brno. Vše najdete ZDE.

Na Brněnském elektročtvrtku 01. 07. 2021
proběhne také krátká debata o zkušenostech,
jak se stavějí solární ostrovní elektrárny
- bez přívodu elektrické energie, bez internetu,
bez střech.
Foto - obec Hrušky.

23. 07. 2021 od 17.00 - 19.00 hod.
Račice-Pístovice, Račice 79, Račice, 683
05 Račice-Pístovice

23. 07. 2021 od 19.00 - 22.00 hod.
ON-LINE Google Meet
NUTNÁ REGISTRACE. Nemůžete se

Názorná ukázka toho, že malá
elektromobilita dává smysl.

zúčastnit osobně? Připojte se k nám
on-line.

Naše již tradiční akce a setkání s majiteli a

Názorná ukázka toho, že malá elektromobilita

příznivci elektromobilů. Tentokrát setkání
proběhne na farmě Dvůr Hranečník na

dává smysl. Třífázový systém s 32 kW baterií -

Vyškovsku.
Těšit se můžete na prohlídku nové instalace

Počet účastníků je z důvodu kapacity
videokonference (Google Meet) omezen, proto

třífázové HFVE s 32 kW baterí.

je nutné se na tuto akci registrovat.

farma Dvůr Hranečník na Vyškovsku.

Podrobnosti a registrace

Podrobnosti a registrace

Nějaké další pozvánky?
15. mezinárodní sraz elektromobilů Sedlec - Prčice
02. 07. 2021 - 04. 07.2021
Podrobnosti najdete ZDE

7. ročník setkání elektromobilistů

4. sraz elektromobilů na Valašsku

OLOMOUC

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

31. 07. 2021 od 09.00 - 17.00 hod.

28. 08. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.

7. ročník setkání elektromobilistů proběhnev
termínu 31. července 2021 na parkovišti u

Po celou dobu konání akce budou probíhat také
zkušební jízdy. Atrakcí pro děti budou oblíbené

Univerzity

elektrokáry a hoverboardy.

tělesné

výchovy

poblíž

letiště

Olomouc od 9.00 do 17.00 hodin, ale je možné

Akci

pořádá

město

Valašské

Meziříčí

přijet i dřív nebo se zdržet déle.

spolupráci s ASEP.

Kontakt: Lubomír Kaštovský, tel.: 605 530 288,
e-mail: e-LUKY@email.cz

Kontakt: MIlan Rajchl, člen Výboru ASEP,
tel. 722 931 372, milan.rajchl@volny.cz

ve

e-auto salon Olomouc 2021, 1. ročník, Výstaviště Flora Olomouc
30. 07. 2021 – 01. 08. 2021

AKCE ZRUŠENA POŘADATELEM !!!!
Z důvodu malého zájmu výrobců a prodejců elektromobilů.

Mohlo by Vás zajímat
Zcela zbytečná řepková apokalypsa
Už jste slyšeli o Biomasakru? Parta nadšenců a odborníků točí provokativní film, kde
porovnávají Teslu Model 3, jejíž “zdroj energie” je fotovoltaika, s BMW X5 jedoucím na
bionaftu z řepky.
Sami kvůli tomu rok řepku pěstovali a nainstalovali fotovoltaický panel.
Mají už jen deset dní do konce kampaně. Pomožte jim získat nezbytné peníze na
dotočení filmu. Podpořit je můžete ZDE.
Biomasakr – film o řepce a biopalivech

Biomasakr

Bekijken op

Later bekijk…
bekijk…

Delen

Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN)
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.
Podpořte elektromobilitu přímo v místě vašeho bydliště. Získáte tím kvalitnější životní prostředí přímo u
Vás doma – ve vaší ulici, ve vašem městě.
Hledáme místa pro nabíjení elektromobilů. Jestliže nám umožníte nabíjet elektromobil, zajistíme Vám
spoustu výhod.
V případě zájmu vyplňte prosím Formulář k předregistraci.

Stále platí naše nabídka levného kopírování a tisku
- více informací ZDE

Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 6/2021
Elektromobilní novinky 5/2021
Elektromobilní novinky 3-4/2021
Elektromobilní novinky 2/2021

Chybí Vám něco v našem měsíčním přehledu o dění okolo elektromobility v ČR?
Napište nám na email mala.elektromobilita@gmail.com – vylepšíme to!

mala.elektromobilita@gmail.co
m
+420 602 505 354

Sdílet na soc. sítích
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

Vytvořeno

Prozkoumat

