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NA PODZIM DO ŠKOLY… NEBO NA ŠKOLENÍ
Na podzim se vracejí školáci k učebnicím a podzim je také vhodnou příležitostí, abychom si rozšířili obzory i my, dospělí.
V oblasti bydlení přinese podzim bohatou žeň školení, výstav a veletrhů, a tak vám už nyní přinášíme základní přehled pro inspiraci, kam se vydat nabýt vědomosti a poznatky z oblasti bydlení a záležitostí s ním spojených. Protože je ale teprve srpen,
najdete zde také tipy, kam vyrazit koncem prázdnin.

Od 25. do 30. srpna návštěvníky přivítá Země živitelka v Českých Budějovicích. Ta se věnuje obnově a rozvoji venkova, zemědělské
a potravinářské výrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a dalšímu.
Letní škola architektury začíná v Praze v pondělí 29. srpna a trvá do pátku 2. září. Je otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či
věku, kteří se chtějí dozvědět něco nad běžný rámec vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Na seminář navazuje nepovinný
workshop určený pro vážnější zájemce.
V sobotu 10. září a ve čtvrtek 15. září se v Praze koná konference GIS v plánování měst a regionů, jejímž tématem jsou webové portály
územního plánování, dynamická data jako operativní informace pro rozhodování v krizových situacích, údaje katastru nemovitostí jako
podklady pro územní plánování, změna klimatu a její vliv na územní plánování a další.
Ten samý den, tedy 15. září, se konají ještě další dvě akce, taktéž v Praze. Mezioborová konference Odpady – ekologicky i ekonomicky
bude účastníky učit vnímat odpad jako surovinu a rozhodovat o jejím využití. Od roku 2024 bude platit zákaz skládkování komunálních
a recyklovatelných odpadů, a tak pokud chceme být zodpovědní, začneme se touto otázkou zabývat už v předstihu.
Stejné datum má také VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR.

Velkou akcí, na kterou se chystáme i my ve Státním fondu rozvoje bydlení, bude 27. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, jenž se
koná od 20. do 24. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Rádi se s vámi poznáme osobně v našem stánku, který budeme
sdílet společně s Ministerstvem pro místní rozvoj. SFRB a ministerstvo také připravují společný seminář o podporách bydlení, který
můžete na FOR ARCHu navštívit v sobotu 24. září. Seminář se uskuteční od 12.00 do 13.00 hodin.
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Z Prahy se přesuneme do Brna, kde je na 26. a 27. září naplánovaná konference Tepny domu pod záštitou Státního fondu rozvoje
bydlení. Mezinárodní konferenci pořádá spolek Pro náš dům s cílem zaměřit zájem veřejnosti na stav, výhled, způsob a nutnost řešení
problematiky obnovy tepen bytových domů. Zabývat se bude následujícími tématy: jak zabezpečit kvalitu pitné vody garantovanou
vodárnou u konečného spotřebitele; co vše může přinést renovace instalačních materiálů pro rozvod plynu; co obnáší rekonstrukce
rozvodů elektřiny; jakým způsobem lze docílit lepší kvality ovzduší v domácnostech; jsou naše domovy dostatečně zabezpečeny proti
vnějším vlivům a jak je lze lépe chránit.
V Praze se pak od 29. září do 2. října koná veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR, který jistě představí zajímavé
a inspirativní nápady na vylepšení interiérů domů a bytů.
Kromě všech výše uvedených akcí se také průběžně konají semináře Centra pro regionální rozvoj k aktuálním výzvám IROP. Informace
o těchto seminářích, místě a čase jejich konání najdete na stránkách CRR.

Srpnový seriál Portálu o bydlení: Financování staveb pro bydlení
Tentokrát se podíváme na výstavbu nebo koupi domu, koupi bytu, rekonstrukce a modernizace z finančního hlediska.
Zaměříme se na výběr způsobu financování, úvěry a jejich zajištění, splácení i refinancování. Čtěte srpnový seriál Portálu
o bydlení.

www.portalobydleni.cz
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Chcete rekonstruovat rodinný či
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Vyberte si vhodnou státní
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koupi bytu, rekonstrukce a modernizace z finančního hlediska.
Zaměříme se na výběr způsobu financování, úvěry
a jejich zajištění, splácení i refinancování.
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Nejčastější dotazy
Jak pracovat s portálem

STÁT PODPORUJE VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ
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