
Elektromobilní novinky SRPEN
 

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

ZAHÁJILI JSME PRODEJ VSTUPENEK NA NAŠE AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
17. 09. 2021          KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY, Boskovice 
17. 09. 2021          ON-LINE KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY
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           STAVBA FVE v areálu Westernového městečka  (ZDARMA)

Konference "PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY" 
 

https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=fKdxld6UXpFPlCCdPLYR6bKgyRJORsfjaqUzlM8JA88.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2tvbmZlcmVuY2Utby1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGUtYm9za292aWNlLTQiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=sTxXiPGa3CjqLTASbr4J7jX2t0EJ9trYIZCoR5qBkPU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUta29uZmVyZW5jZS1vLWVsZWt0cm9tb2JpbGl0ZS1ib3Nrb3ZpY2UiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=HJb4Ob8b9tnvtaCoPuQ0kOG3zaER-li6s50uyqe1U-o.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoIiwiciI6IjczNzNkOWEzLTE0NmUtNGExMi05ZWYxLTdjYjAwNmRjOTRlZiIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=GjR48A5uPJl1TntaoX3ANplKCj3ND6kGsspfL4S1SxM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXNvdXRlemUiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=TlYO-5b5aVYkr9bnPtkcx-PFkGwX6lZZ_uyLrXkeAnQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3BsZXRlbmkta29zaWt1LXotcGVkaWd1LXYtc2Fsb29udS1mb3VyLXJvc2VzIiwiciI6IjczNzNkOWEzLTE0NmUtNGExMi05ZWYxLTdjYjAwNmRjOTRlZiIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=BzHqrjM-JmEvydoL01o8bA52o3yrLk58YqcKO4Ah1yA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXZiYS1mb3Rvdm9sdGFpY2tlLWVsZWt0cmFybnktdi1hcmVhbHUtd2VzdGVybm92ZWhvLW1lc3RlY2thLWJvc2tvdmljZSIsInIiOiI3MzczZDlhMy0xNDZlLTRhMTItOWVmMS03Y2IwMDZkYzk0ZWYiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=1czrwFKeHDONYsHjPDHLi02Wtl6Mt1nUKCQ5FcFEHfc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXZpcC12c3R1cGVua2EiLCJyIjoiM2YyYTMyMjYtZWJkNy00MTRhLTg1MzgtZTE4YzliMzRkYjY1IiwibSI6ImxwIn0


Jaké řečníky chcete slyšet?
O jakých firmách a technologiích byste se rádi dozvěděli více?

 
V pátek 17. 09. 2021 od 9.00 hodin do 15.00 hodin se uskuteční již 4. ročník konference
zaměřené na elektromobilitu a vše kolem ní. Opět se uskuteční v krásných prostorách

Zámeckého skleníku v Boskovicích. Konference bude také online.
 

Touto cestou bychom Vás rádi vyzvali, abyste se s námi na přípravách konference podíleli
svými návrhy, koho z řečníků byste uvítali a jaké firmy by neměly na konferenci chybět.

 
Dejte nám vědět do čtvrtka 02. 08. 2021 na email mala.elektromobilita@gmail.com.

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
Příjem žádostí byl spuštěn v pondělí 12. 07. 2021 od 12.00 hodin. Od tohoto dne se
mohou zasílat plnohodnotné elektronické žádosti do obou výzev RES+. Jedná se o výzvy:

https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=xu5xjLIubKNrWlQlZ5t1n6gpBbHG38TyoRwr_eSZq1U.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfYTc5YzQxZmRlNTZhNDUyODg1ZjAwNDAxNzA1ZWQ1NDMucGRmIiwiciI6ImRhYTRhOTQ3LTY3ZDgtNDNjMS1kOGE3LTA4MjEyMmE4MTc2NSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=QrXOxkRfJZfZ-5rTlIisWbl8TzW553ySkFaru-d7FL0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXZpcC12c3R1cGVua2EiLCJyIjoiNjhhZjUwM2QtOTQ0ZS00MGQyLTVjMmQtYzU1ZDlhZGVkNWM1IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=nYPNSUySaw3idRRWU52NhNBwrszIkQW8t6oU1xPJ4-M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2tvbmZlcmVuY2Utby1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGUtYm9za292aWNlLTQiLCJyIjoiNGRjOTE0YzEtY2NiNS00NzgzLTkxZmQtNDNiNzg1MGM1YmZlIiwibSI6ImxwIn0


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.

MPO – OP TAK

V novém programovém období 2021 – 2027
nový OP TAK (Operační program Technologie a
aplikace pro konkurenceschopnost) nahradí
dobíhající OP PIK. Došlo ale k poměrně
velkému zpoždění, avíza k výzvám budou
zveřejněny na podzim tohoto roku. Vyhlášení
prvních výzev můžeme očekávat až na přelomu
února/března 2022.
 
Výzvy budou zaměřené podobně jako v
minulém období, můžeme se opět těšit na
oblast podporující čistou mobilitu – podpora
nákupu vozidel na alternativní pohon v
podnicích a rozvoj infrastruktury dobíjecích
stanic v podnikatelském sektoru. A také oblast
podporující energetickou účinnost, využívání
OZE a akumulaci energie.
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

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.
 
Nová zelená úsporám podporuje projekty
zaměřené na renovaci rodinných a bytových
domů – hlavně na zateplení fasády, střechy,
stropů, výměnu oken a dveří. Podporuje také i
solární a fotovoltaické systémy, využívání tepla
z odpadní vody a v neposlední řadě pořízení a
instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u
bytových domů. Vždy záleží na konkrétní
vyhlášené výzvě.



Co připravujeme na SRPEN?

BRNĚNSKÝ ELEKTROČTVRTEK

05. 08. 2021 od 16.00 - 21.00 hod. 
D1 HOTEL & RESTAURANT,

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Jen tak pokecáme. Bez registrace, bez
oficiálního začátku a programu. Jedná se o
tradiční setkání s majiteli elektromobilů a jejich
příznivců. 
Z důvodu dobré dostupnosti nabíjecích stanic
jsme opět zvolili okolí hotelu D1 v Ostrovačicích.

20. 08. 2021 od 17.00 - 19.00 hod.
Račice-Pístovice, Račice 79, Račice,

683 05 Račice-Pístovice
Názorná ukázka toho, že malá
elektromobilita dává smysl.

 
Tentokrát setkání proběhne v Rosicích u Brna.
Názorná ukázka toho, že malá elektromobilita
dává smysl. Rodinný dům +HFV+ úložiště el.
energie (z použitých baterií staršího
elektromobilu) a elektromobil.

Podrobnosti a registrace

20. 08. 2021 od 19.00 - 21.00 hod.
ON-LINE Google Meet

NUTNÁ REGISTRACE. Nemůžete se
zúčastnit osobně? Připojte se k nám

on-line.
 

Názorná ukázka toho, že malá elektromobilita
dává smysl. 
Počet účastníků je z důvodu kapacity
videokonference (Google Meet) omezen, proto
je nutné se na tuto akci registrovat.

Podrobnosti a registrace

https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=J3uGixIf1N1U8NSJB8fRysPRjx0nYHOwVVD1En8VuIE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ova2FsZW5kYXIiLCJyIjoiYmE0Mzg5ODItNjJhNi00MzlkLTAzNjMtNWZhZTRiOWFlY2JjIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=ZOb0PUITVAK3fBAi5QGqfGA0lZaTZ0dzfs2XhoLRsLw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstc3JwZW4tMiIsInIiOiI3YWJmZjE5Yy1iYjU4LTQ0ZmQtM2NmNy1jMTRmYzgzNDY5ODAiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=8B4YyoN2mvgf75NHN-c6SkJnGG_38HuDeWgDoMRgU8Q.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstc3JwZW4tMiIsInIiOiIzMWEwM2E1OS05YmU3LTRmNzctOWNkNC1iODM0NzFiZWJmZDAiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=Gx-eE2_FvdxaGXpZEnjlMOOHX8Ut9b5n1ZkigpBWtjI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUtc3Rhc3RueS1wYXRlay1zcnBlbiIsInIiOiIyZDk3MDY3OC1kZjBhLTQ5YzgtN2FmNy1jZmExZTAwNzMyZjAiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=2Vs7QraWHns4tfHaW6D0ON1lPeE9bOKpgzEQ0bG9RjA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUtc3Rhc3RueS1wYXRlay1zcnBlbiIsInIiOiJjMDE3ZDRkZC01ZGM5LTQzYjEtODU4Zi03M2IzMTRjY2JlZTAiLCJtIjoibHAifQ


Nějaké další pozvánky?

7. ročník Setkání elektromobilistů v Olomouci
 parkoviště u Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého (vedle letiště)

sobota 31. července 2021 8.00 -17.00 hodin
 

Zveme všechny příznivce elektromobility na již 7. ročník Setkání elektromobilistů v Olomouci. Přijet je
možno kdykoli, stejně tak odjet, akce nemá pevný program. 
Přesná adresa Parkoviště Aplikační centrum BALUO, Fakulta tělesné výchovy Univerzity Palackého
Olomouc-Neředín, příjezd z třídy Míru na ulici U letiště, GPS 49.5930444N, 17.2122681E.
Na místě nebude možné nabíjení, nabíjecích možností je v Olomouci dostatek,
viz https://www.evmapa.cz/

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

4. sraz elektromobilů na Valašsku
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, parkoviště za Zámkem Žerotínů a u Galerie Kaple

sobota 28. srpna  2021 od 09.00 - 16.00 hod
 

Elektromobily a vše, co s nimi souvisí, zkušenosti v praktickém provozu. Obsadíme 2 menší parkoviště
za zámkem Žerotínů a u Galerie Kaple, konkrétně křižovatka ulic Spojovací a Komenského. Zkušební
jízdy budou díky historickému povrchu okolí zámku omezeny na elektrokola a automobily mimo
parkoviště. Oblíbené elektrokáry a hoverboardy tentokrát nebudou.  Na místě nebude nabíjení možné,
ale  ve městě jsou 3 rychlonabíjecí stojany a několik pomalých stojanů Mennekes.
 
Akci pořádá město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Asociací elektromobilového průmyslu a je pro
veřejnost zdarma. 
 
Kontakt: MIlan Rajchl, člen Výboru ASEP,
tel. 722 931 372, milan.rajchl@volny.cz

DEN ČISTÉ  MOBILITY BRNO
Areál přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě

11. září 2021 od 11:00 hod

https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=vgioqhy7242pikzqp_OS4NUiDZNjzfEWg-JxxqbMd98.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXZtYXBhLmN6LyIsInIiOiI5M2Y5YWJlYS0wOGRmLTRkYjAtN2FmOS03ZGZmYTE3Y2I0NDgiLCJtIjoibHAifQ


Plakát najdete ZDE

Den čisté dopravy v novém kabátě
start ekozávodu v 10.00 hodin v Opavě,

od 13.00 hodin program v Hradci nad Moravicí, večer divadlo
sobota 18. září 2021

 
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.

Kromě tradičních aktivit - závod čisté dopravy a jejich následná přehlídka v Hradci nad Moravicí, guláš

pro milovníky masa, výtečné vegetariánské jídlo pro fandy nových trendů ve stravování, programu pro

děti, bude také divadlo, večerní prohlídka Hradcem s průvodcem, bubenická skupina, břišní tanečnice

a další novinky. Zásadní aktivitou pro děti jsou vozítka Fičíme, které přivítáme samozřejmě i letos.
 
Další informace zodpoví ráda Mgr. Renáta Veselská – projektová manažerka.
Místní akční skupina Opavsko z.s., sídlo Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí, kancelář
Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí, tel.+420 725 658 004, e-mail veselska@masopavsko.cz.

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

https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=6q0FZNEjeJSpr7bQdU2cjdCrozFgY620B6QYUsrrY38.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNjYwZGQyMTY0NTZlNGU4OWJlN2Y1Y2RjY2E3MTI2MDkucGRmIiwiciI6IjE0OWE4YzA5LTdmZWItNGM0Ny1mMTNkLWIwOGZjZWMxNWE2OSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=1rF-q6NfbIxFD23dLa9l0E1UR1u8SL9uEYvf4-uIGWg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei9ha3R1YWxpdHkvYWtjZS1rYW5jZWxhcmUtbWFzL2FnZW50aS1zLXByYXZlbS1uYWJpamV0LXNlLXByZWRzdGF2aS1pLWxldG9zLTU5NV85NWNzLmh0bWwiLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=xw7toWqc-etgNRwSg_XyDjQApQ2EhpR2A8J99VgupcU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzb3BhdnNrby5jei8iLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=3vr4NjHG6pEMAyChUZqGqOPzhZfpt6IAaR5rZCjm2GE.eyJ1IjoibWFpbHRvOnZlc2Vsc2thQG1hc29wYXZza28uY3oiLCJyIjoiN2VkMWQ4ZTQtNTE4Yi00MjU2LWEwYzEtOTk2MGJmYmEzMjc0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=lXdXXTDQMjWw629n6hSNLbcgs8PI_z8S16VLsX7jbEE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovbGV2biVDMyVBOS1uYWIlQzMlQURqZW4lQzMlQUQiLCJyIjoiODc5NDUxMjktYmUwMi00MzM4LTI1MGMtMTA0ZTUzZjNlMDE0IiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=q7BIK43YJtDyztCVzuKfAIIySv5l_ENtCgTJ4ZZTAkg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc2hvcCIsInIiOiJjMzAwZGNlMS02NWE2LTQxNTUtMzczMC1mNDdkMGZmZDBkZjYiLCJtIjoibHAifQ


Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 7/2021
Elektromobilní novinky 6/2021
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Chybí Vám něco v našem měsíčním přehledu o dění okolo elektromobility v ČR?
Napište nám na email mala.elektromobilita@gmail.com – vylepšíme to!

Vytvořeno Prozkoumat

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
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https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=HnkduoNIOObgBnZeIyUP_7B8bJt2kp8HOyG6gCTlDWs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNDEyYWQwOTdlYzg1NDViYjkxNjQzODUzMzhmMjEzNjUucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/33NfHy3w8/c?w=wI1iQ1gjaV6W1-zqDnm4BRGFVa7mfIlRSuJTY09c3Ow.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfY2IxYjM4NDk2YmE3NDkxZmJhNzM0NTI2NjIzYTU4NjgucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJscCJ9
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