
 
 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                

Pozvánka na odborný seminář na téma: DOTACE PRO PODNIKATELE  

Seminář pořádá: Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně se Skupinou ČEZ ESCO a SFŽP ČR.   

Termín akce: 9. června 2022 

Místo konání: Malý sál Multifunkční auly Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská 2993. 

Parkovat lze přímo u Multifunkční auly. 

Program semináře:  

8:30 – 9:00 – příjezd hostů, coffeebreak  
9:00 – 9:05 – uvítání účastníků semináře - Ondřej Šišpela, Pavel Ševčík 
9:05 - 9:20 Energetické úspory v průmyslu   

nové podmínky pro realizaci úspor v souladu 
s taxonomii, realizace úsporných opatření bez VŘ  
 

Za OP TAK prezentuje: 
Ing. Ondřej Tomšej 

9:20 - 9:40 Energetické úspory v průmyslu EU ETS 
Modernizační fond, typy podporovaných projektů, 
technické parametry, kritéria přijatelnosti 

Za Modernizační fond 
prezentuje: 
Ing. Jakub Hrbek 

9:40 – 10:10 Modernizace zdrojů a rozvodů Soustav 
zásobování tepelnou energii 
Modernizační fond a Národní plán obnovy, typy 
podporovaných projektů, technické parametry, 
kritéria přijatelnosti, ze kterého dotačního programů 
lze žádat o jaké tipy projektů 

Za Modernizační fond 
prezentuje: 
Ing. Jakub Hrbek 
Za NPO a OP TAK 
prezentuje: 
Ing. Ondřej Tomšej 

10:10 – 10:30 
 

Snižování emisí znečišťujících látek – 
Stacionární zdroje  - OPŽP, typy podporovaných 
projektů, technické parametry, kritéria přijatelnosti 

Za Modernizační fond 
prezentuje: 
Ing. Jakub Hrbek 

10:30 – 10:50 Smart grids 
Představení opatření, na které lze získat dotace, 
kritéria přijatelnosti 

Za OP TAK prezentuje: 
Ing. Ondřej Tomšej 

10:50 – 11:10 Obnovitelné zdroje energie (FVE, akumulace) 
Možnost instalace FVE s a bez akumulace bez VŘ 
na dodavatele, představení zjednodušených 
podmínek, na které instalace, ve kterém programu 
lze žádat a jak vysokou lze získat dotaci 

Za OP TAK prezentuje: 
Ing. Ondřej Tomšej 
Za Modernizační fond 
prezentuje: 
Ing. Jakub Hrbek 

11:10 – 11:30 Ukázky dobré praxe  Zástupci ČEZ ESCO a ČEZ 
Energetické služby 

Závěrečné shrnutí a ukončení akce: Ondřej Šišpela, Pavel Ševčík 

Pro účastníky semináře bude k dispozici občerstvení. 
 

Případné dotazy můžete psát na e-mail:  jaroslav.hrubes@cez.cz.  

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme potvrďte svoji účast nejpozději  do 2. června zde:  

REGISTRACE:  https://forms.office.com/r/YtGSKHFM4q 


