Česká bioplynová asociace a Amper Market, a.s. Vás zve na praktický seminář

Teplo z bioplynových stanic – technické a dotační možnosti
15. března 2016 od 9:30 hod, konferenční centrum VŠCHT v Praze
(Chemická 952, Praha 4, GPS: 50.0204000N, 14.4946000E)
První dotační možnosti pro využití tepla z bioplynových stanic se otevřely. Jedná se zejména o OP PIK, který
vyhlásil výzvu v programu Obnovitelné zdroje energie. Zde je možné získat až padesátiprocentní dotaci na
„vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k
výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících
bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající
bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy
zásobování tepelnou energií“. Ale jsou zde i další možnosti financování z OP PIK.
Vzhledem k velké šanci, že žadatelé v uvedených programech uspějí, a k atraktivnosti dotačního programu jsme
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, firmou 1bp.cz s.r.o. a za podpory společnosti Amper Market,
a.s. připravili další tradiční seminář, jehož součásti bude workshop s podrobným vysvětlením, jak dotaci získat,
včetně řešení konkrétních otázek či možnosti individuálních konzultací.

Vložné:

1 500,- Kč včetně DPH (1 239,- Kč bez DPH)
pro členy CzBA s uhrazeným členským příspěvkem:

1000,- Kč včetně DPH (826,- Kč bez DPH)

Jak se přihlásit?
1. Zaregistrujte se pomocí on-line formuláře na www.czba.cz/teploBPS
2. Uhraďte vložné dle pokynů, které Vám budou zaslány e-mailem o potvrzení registrace
3. Daňový doklad obdržíte v den konání semináře
Organizaci zajišťuje:
Kontaktní email:

1 bp.cz s.r.o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4, IČ: 24659614, DIČ: CZ24659614
konference@czba.cz

Bankovní spojení:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Pro zahraniční platby:

43-9763530297 / 0100
IČ organizace / rodné číslo
308
IBAN: CZ6201000000439763530297, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Partner semináře

czba.cz/teploBPS

Podrobný program - úterý 15. 3. 2016

9:00 – 9:30

Prezence účastníků semináře

9:30 – 9:45

Obnovitelné zdroje a jejich podpora dnes
Jan Matějka – Česká bioplynová asociace, místopředseda představenstva
Jan Štambaský – Evropská bioplynová asociace, prezident
Úvodní slovo, motivy a cíle semináře

9:45 – 10:15

Zkušenosti se vzdálenou kogenerací
Miroslav Kajan – předseda České bioplynové asociace z.s.
Jak vzdálená kogenerace funguje, výhody a nevýhody, na co se zaměřit, co by se dalo udělat lépe.

10:15 – 11:30

Investiční podpora pro BPS a navazující technologie v rámci OP PIK
Martin Fiala – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přehledná informace k OP PIK, zejména pak k výzvám Obnovitelné zdroje energie a Úspora energie
v soustavách zásobování tepelnou energií. Možnosti čerpání prostředků a zásady, jak úspěšně žádat o
dotaci.

11:30 – 11:45

Diskuse k prezentacím, individuální dotazy

11:45 – 12:30

Přestávka a občerstvení

12:30 – 13:00

Praktické aspekty procesu žádosti o investiční dotaci na vyvedení tepla z BPS
Robert Štefanec – jednatel NRG flex s.r.o., zastoupení Austroflex GmbH a PEWO GmbH
Příklady připravovaných projektů, problémy, úzká místa, základní předpoklady úspěchu, omezení
možností využití tepla, nastavení hodnocení projektu.

13:00 – 13:30

Příklad řešení při využití tepla v praxi
Jiří Horák
Demonstrace technologického řešení v Choťovicích.

13:30 – 14:00

Další příklady úspěšného využití tepla
Jan Štambaský – jednatel NovaEnergo s.r.o., prezident Evropské bioplynové asociace
Přehled zajímavých řešení.

14:00 – 14:30

Diskuse k prezentacím

Partner semináře

czba.cz/teploBPS

Mapa - konferenční centrum VŠCHT v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Chemická 952, Praha 4, GPS: 50.0204000N, 14.4946000E
(areál Koleje Jižní Město - kolej Sázava, 5 min od metra Chodov, Opatov – bus č. 177 a 179, zastávka Volha)

