Zpravodaj ECČB srpen 2016
Kotlíkové dotace
Žadatelé, na které se v rámci 1. výzvy nedostaly
finanční prostředky vyčleněné Evropskou komisí na
výměnu
neekologických
zdrojů
tepla,
se
pravděpodobně do konce roku finanční podpory
dočkají. Ministerstvu životního prostředí se podařilo
vyjednat navýšení původní třímiliardové částky
o 10 %. Kraje, které o navýšení prostředků zažádají,
si tedy mezi sebou rozdělí 300 milionů korun.
Upřednostněni by v rámci jednotlivých krajů měli být
zájemci, kteří se svou žádostí sice uspěli, ale dotace
jim již neměla být z čeho vyplacena.
Den bezplatného poradenství
V pátek 26. 8. se můžete přijít od 10 do 17 hod.
bezplatně poradit na hlavní českobudějovické
náměstí. Po celý den budou zájemcům o radu
z oblasti zateplování a vytápění budov, úspor energií,
využití obnovitelných zdrojů energie a dotací
k dispozici energetičtí experti z ECČB. Nebude
chybět malé občerstvení a možnost registrace na
testovací jízdu v elektromobilu Tesla.

Fotosoutěž
Do 31. 10. 2016 můžete zasílat příspěvky do naší
fotosoutěže. Podmínky účasti a výhry naleznete na
www.cb-cistamobilita.cz.
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Náměstí se hýbe
Přijďte se ve středu 31. 8. rozloučit s prázdninami
pohybem! Na náměstí Přemysla Otakara II. proběhne
dětský sportovní den plný soutěží a her. Neplatí se
žádné vstupné a všichni jsou srdečně zváni!

Ekostyl (Země živitelka)
Ve dnech 25. – 30. 8. nás můžete navštívit u letního
amfiteátru
na
českobudějovickém
výstavišti.
Exponáty, které na výstavní ploše u stánku ECČB
tentokrát naleznete, budou mít spojitost s čistou
mobilitou. Prohlédnout si budete moci elektromobil eup! a Octavii GTec na CNG. V pátek a v sobotu k nim
přibyde elektromobil Tesla Model S a budou probíhat
zkušební jízdy. Po celou dobu konání výstavy bude
přítomen odborník na tuto oblast.
Testovací jízda v elektromobilu Tesla Model S
Chcete vyzkoušet na vlastní kůži naprosto tichou,
komfortní a především ekologickou jízdu
elektromobilem s výkonem 515 kW (700 koní),
schopností zrychlit z nuly na 100 km/h za
neuvěřitelné 3,3 sekundy a pohonem všech kol?
Zkušební jízdy budou probíhat v pátek 26. a v sobotu
27. 8. od 18 do 20
hodin.
Konkrétní
termín si můžete
rezervovat
na
stánku ECČB v
rámci
Dne
bezplatného
poradenství nebo
na stánku ECČB
na
mezinárodní
výstavě
Země
živitelka.
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