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STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ NA VELETRHU
Návštěvníci se nejvíce zajímali o Program 600, Program Výstavby a Panel 2013+
2

Ve dnech 19.–23. září 2017 se na výstavišti v pražských Letňanech konal již po osmadvacáté mezinárodní veletrh FOR ARCH. Na 21 330 m čisté výstavní plochy se představilo 800 vystavovatelů. Ani letos mezi nimi nechyběl Státní fond rozvoje bydlení. Branami výstaviště prošly denně tisíce lidí a veletrh se těšil velkému zájmu laické i odborné veřejnosti.
FOR ARCH 2017 zahájili přestřižením pásky předseda představenstva ABF Pavel Sehnal, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.
Pro návštěvníky bylo připraveno nejen sedm plně obsazených výstavních hal a atraktivní venkovní plocha, ale po celou dobu konání veletrhu probíhal také bohatý
a informacemi nabitý doprovodný program, každý den zaměřený na jiná témata. Všechny akce v několika konferenčních sálech měly hojnou návštěvnost.

Státní fond rozvoje bydlení se prezentoval ve společné expozici
s Ministerstvem pro místní rozvoj a představil zde nabídku programů
s nízkoúročenými úvěry ze svého portfolia. „Účast na veletrhu FOR ARCH se
pro Fond stala vítanou příležitostí k setkání s lidmi, ať soukromými osobami,
nebo podnikateli," hodnotí veletrh Karolína Smetanová, ředitelka
komunikace SFRB. „Měli jsme skvělou možnost seznámit veřejnost
s úvěrovými programy SFRB na podporu rekonstrukcí a oprav bytových
domů i na jejich výstavbu. Lidé, kteří přišli do našeho stánku, se zajímali
především o programy pro mladé do 36 let věku a časté byly také otázky
na Panel 2013+ i na Program Výstavby."
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Pokud jste se na veletrh FOR ARCH letos nedostali, můžete se těšit
Foto: MMR

na příště nebo nám napsat e-mail na adresu komunikace@sfrb.cz,
rádi vám odpovíme na to, co vás bude zajímat.

Říjnový seriál: Energetická náročnost budov

www.portalobydleni.cz

Průkaz energetické náročnosti, v hovorové řeči „energetický štítek“, je pojem, který se už pevně zapsal do našeho povědomí. Novelou zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, převzala Česká republika do svého právního řádu směrnici Evropské unie týkající se požadavků na snižování
energetické náročnosti budov. Cílem našeho seriálu není sledovat právní kroky, které následovaly, ani vyjmenovávat další směrnice a zákony, které
s tím souvisejí, ale podívat se na problematiku očima stavebníka, majitele. Čtěte říjnový seriál Portálu o bydlení.
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