
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          KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY, Boskovice 
17. 09. 2021          ON-LINE KONFERENCE PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY
18. 09. 2021          4. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ Boskovice - VIP vstupenka
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)

Staňte se partnery našich připravovaných akcí
v měsíci ZÁŘÍ a získejte s tím spojené VÝHODY!

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=Vg73EkG7TiolmxLdOSlw3n70xfMSJUNuFMJ4EH3jzj0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2tvbmZlcmVuY2Utby1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGUtYm9za292aWNlLTQiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=Vr-YQ4R_SXPqRFOqYkmcy0tpyY_n0kBLB7tmzgLiV7c.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUta29uZmVyZW5jZS1vLWVsZWt0cm9tb2JpbGl0ZS1ib3Nrb3ZpY2UiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=C5xQ8Oo4T8hU2ImM41xAAO6TgTC6mIDIRbJw5CtgWmI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXZpcC12c3R1cGVua2EiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=2uKNpiM1VCrkYsnI937m5NGajwjZNYpeq3_nuDVDcKA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXNvdXRlemUiLCJyIjoiNzM3M2Q5YTMtMTQ2ZS00YTEyLTllZjEtN2NiMDA2ZGM5NGVmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=zlnleGRep_Tuq1nF6aDTh-bWiFwye4REFwzqhB_3tV4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3BsZXRlbmkta29zaWt1LXotcGVkaWd1LXYtc2Fsb29udS1mb3VyLXJvc2VzIiwiciI6IjczNzNkOWEzLTE0NmUtNGExMi05ZWYxLTdjYjAwNmRjOTRlZiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjY2NmJkZjY4LTg3MjAtNGRjNS04ZGMzLWFjYzkwZDk0OGM3MiJ9
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=Anu86ENQTN2I-boI78zg8PasHlrR3uRZikqvLoPF4kc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXZiYS1mb3Rvdm9sdGFpY2tlLWVsZWt0cmFybnktdi1hcmVhbHUtd2VzdGVybm92ZWhvLW1lc3RlY2thLWJvc2tvdmljZSIsInIiOiI3MzczZDlhMy0xNDZlLTRhMTItOWVmMS03Y2IwMDZkYzk0ZWYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


 
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

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=rw9X-CJZ7fpeVyH0tlTzhx0J9lMF_B2QCYxMSRpJxtc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfYTc5YzQxZmRlNTZhNDUyODg1ZjAwNDAxNzA1ZWQ1NDMucGRmIiwiciI6IjNmMmEzMjI2LWViZDctNDE0YS04NTM4LWUxOGM5YjM0ZGI2NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjY2NmJkZjY4LTg3MjAtNGRjNS04ZGMzLWFjYzkwZDk0OGM3MiJ9
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=c0FjMrBBhBjYLcy3q9-2s8ESng3N4i3E1rxXMBQYW6I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzLzQtZWxla3Ryb3dlc3Rlcm5vdnktc3Jhei12LWJvc2tvdmljaWNoLXZpcC12c3R1cGVua2EiLCJyIjoiNjhhZjUwM2QtOTQ0ZS00MGQyLTVjMmQtYzU1ZDlhZGVkNWM1IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=s9LIYUrMpZE3qtLNR51sbFcKzDd7uuCadfgsxyqUEEg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2tvbmZlcmVuY2Utby1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGUtYm9za292aWNlLTQiLCJyIjoiNGRjOTE0YzEtY2NiNS00NzgzLTkxZmQtNDNiNzg1MGM1YmZlIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0


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.

 

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=Q2UNuWrJV4dBTcvVbE6A0z5nRSMHPp_ilrz0VRDK4CU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2JybmVuc2t5LWVsZWt0cm9jdHZydGVrLWNlcnZlbmVjLWVsZWt0cm9rb2xvYmV6a3kiLCJyIjoiYmE0Mzg5ODItNjJhNi00MzlkLTAzNjMtNWZhZTRiOWFlY2JjIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=UEqtq81v-gUEIiXQwYGtFvgANvF535MJPI0W8Zx0EKY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2JybmVuc2t5LWVsZWt0cm9jdHZydGVrLWNlcnZlbmVjLWVsZWt0cm9rb2xvYmV6a3kiLCJyIjoiY2U1OTkwZTMtMjA4Ny00N2U4LTk0MGItZmQwOWFmNWFmODhmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=LGxINkoJzIsbHr9F5D57Q0fFd1XRdGsY3X7IEgSIHmk.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5oeWJyaWQuY3ovcG96dmFua2EtZGFzaS1icm5lbnNreS1lbGVrdHJvY3R2cnRlay1zZS1ibGl6aSIsInIiOiI3YjQyYWFiNS04Y2I0LTQ4NmItZTRjNS1hYmMzNzk3MDNkNzMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


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

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

 
Naše již tradiční akce a setkání s majiteli a
příznivci elektromobilů. Tentokrát setkání
proběhne na farmě Dvůr Hranečník na
Vyškovsku.
Těšit se můžete na prohlídku nové instalace
třífázové HFVE s 32 kW baterí.

Podrobnosti a registrace

23. 07. 2021 od 19.00 - 22.00 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. Třífázový systém s 32 kW baterií -
farma Dvůr Hranečník na Vyškovsku.
Počet účastníků je z důvodu kapacity
videokonference (Google Meet) omezen, proto
je nutné se na tuto akci registrovat.

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
OLOMOUC

31. 07. 2021 od 09.00 - 17.00 hod.
 

7. ročník setkání elektromobilistů proběhnev
termínu 31. července 2021 na parkovišti u
Univerzity tělesné výchovy poblíž letiště

 4. sraz elektromobilů na Valašsku
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

28. 08. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.
 

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

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=UbmR-a1aru76Fd-TRuADxv9htDrTWE_X8tV94asPX9Q.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstY2VydmVuZWMiLCJyIjoiMzFhMDNhNTktOWJlNy00Zjc3LTljZDQtYjgzNDcxYmViZmQwIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=Q4U6gcd1zctgVJxrnHO5sVQ2u_ZFgLelMXGyTfwAc2Y.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUtc3Rhc3RueS1wYXRlay1jZXJ2ZW5lYyIsInIiOiJjMDE3ZDRkZC01ZGM5LTQzYjEtODU4Zi03M2IzMTRjY2JlZTAiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=qMJCMgQLqywCqK9OPx-WaszGDm39YCV2t4y209riDc4.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5lbGVrdHJvbW9iaWx5LW9zLmN6LyIsInIiOiI5M2Y5YWJlYS0wOGRmLTRkYjAtN2FmOS03ZGZmYTE3Y2I0NDgiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


Olomouc od 9.00 do 17.00 hodin, ale je možné
přijet i dřív nebo se zdržet déle.
 
Kontakt: Lubomír Kaštovský, tel.: 605 530 288,
e-mail: e-LUKY@email.cz

Akci pořádá město Valašské Meziříčí ve
spolupráci s ASEP.
 
Kontakt: MIlan Rajchl, člen Výboru ASEP,
tel. 722 931 372, milan.rajchl@volny.cz

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

Bekijken op

BiomasakrBiomasakr
Later bekijkLater bekijk…… DelenDelen

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=48b35mVzTLHCUTRGW9GEuS_HM8Ltb8xEVOoLlUJsF5w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZG9uaW8uY3ovYmlvbWFzYWtyIiwiciI6IjM1YWE4YTY4LTg1N2ItNGU2NS1lZTJlLTlhMDk1YTFhMDIxYiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjY2NmJkZjY4LTg3MjAtNGRjNS04ZGMzLWFjYzkwZDk0OGM3MiJ9
https://www.youtube.com/watch?v=r9bmrrioHZc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=r9bmrrioHZc
https://www.youtube.com/channel/UClhjRIleaxgk3iizbIGsBXw


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. 

https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=ntbFPsNdApEVwZtxyq4whkDFRsoRiLm2QnH-PONq3TM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovbGV2biVDMyVBOS1uYWIlQzMlQURqZW4lQzMlQUQiLCJyIjoiODc5NDUxMjktYmUwMi00MzM4LTI1MGMtMTA0ZTUzZjNlMDE0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=o-_6B0utYGhBE3M97fA4hvqdhQ6-b3P_1w1qsDLT7ok.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc2hvcCIsInIiOiJjMzAwZGNlMS02NWE2LTQxNTUtMzczMC1mNDdkMGZmZDBkZjYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ
https://shoutout.wix.com/so/d9NfDalrj/c?w=mF7aql5xrVHqS4fTo1f6mQ9qAJGIO8gD-Q_uw4nMTt4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNDEyYWQwOTdlYzg1NDViYjkxNjQzODUzMzhmMjEzNjUucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjY2NmJkZjY4LTg3MjAtNGRjNS04ZGMzLWFjYzkwZDk0OGM3MiJ9
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Vytvořeno Prozkoumat

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