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ZÁŘÍ PATŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ
SEMINÁŘE PRO ŽADATELE K ENERGETICKÝM ÚSPORÁM
a Po úspěšné sérii seminářů pro žadatele k energetickým úsporám, které se konaly v první půlce letošního
roku v několika krajských městech, pokračuje tato akce i na podzim. Na řadu tentokrát přijdou města
Olomouc, Jihlava, Ústí nad Labem a Praha.

a Přednášející na seminářích představí potencionálním žadatelům možnosti financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020, zejména pak z evropských

aPraha: 27. září

programů IROP –Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, OP PIK – Zvýšení energetické

aÚstí n. L.: 10. října

účinnosti podnikatelského sektoru, OP ŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití

a

TERMÍNY SEMINÁŘŮ

obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetického standardu nových veřejných budov. Z národních

aJihlava: 11. října

programů budou představeny Programy EFEKT, Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+.

aOlomouc: 27. října

www

www

www

Semináře jsou bezplatné, stačí se zaregistrovat na stránkách příslušného Eurocentra.

PŘIJĎTE ZA NÁMI NA FOR ARCH
a

www

www

Státní fond rozvoje bydlení bude i letos přítomen na 28. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. Na letňanském
výstavišti v Praze nás najdete na společném stánku s Ministerstvem pro místní rozvoj. Přijměte naše pozvání a přijďte se
osobně seznámit s našimi programy i s námi. Rádi s vámi probereme všechno, co vás bude zajímat a poradíme vám ohledně
financování oprav a modernizací bytových domů či jejich výstavby. Mladým lidem zase vysvětlíme detaily programů na pořízení a modernizaci bydlení, které jsou určeny právě jim.

TĚŠÍME SE NA VÁS V HALE 1, STÁNEK E-12

Zářijový seriál Portálu o bydlení: Opravy a provoz bytového domu
Údržba a opravy nemovitosti patří mezi nejpodstatnější části správy bytového domu. Jak je financovat? Jak vybrat dodavatele, kdo vlastně o opravách rozhoduje či jakou odpovědnost mají zástupci statutárních orgánů? To všechno a mnoho dalších užitečných informací najdete na Portále
o bydlení. Čtěte zářijový seriál Portálu o bydlení.

www.portalobydleni.cz
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