POZVÁNKA
Státní fond životního prostředí ČR Vás srdečně zve na odborné semináře

Boj se suchem a povodněmi
Semináře jsou vhodné zejména pro starosty menších obcí a zpracovatele projektů a projektových žádostí. Představena budou vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích, jak efektivně hospodařit s dešťovou
vodou nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o dotacích
z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Stavíte, rekonstruujete a přemýšlíte, jak ušetřit? Zůstaňte i na druhou část semináře. Dozvíte se, jak můžete levněji zateplit dům,
vyměnit okna a dveře nebo nainstalovat doplňkové zdroje energie, jak si zažádat o příspěvek na stavbu domu v tzv. pasivním standardu či jak uspořit výdaje za pitnou vodu s dotačním programem Dešťovka.

20. června 2018 / Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje, Stroupežnického 16, budova C, 2. patro, zas. č. 222

PROGRAM
I. blok

II. blok

13 – 14

Registrace účastníků

1630 – 1700

Registrace účastníků

1400 – 1405
1405 – 1415

Zahájení (SFŽP ČR)
Pohled města na problematiku sucha a povodní
v regionu (zástupce krajského úřadu)
Dotace z NPŽP na zdroje pitné vody,
výzva č. 2/2018 (SFŽP ČR)
Dotace z NPŽP na domovní čistírny
odpadních vod, výzva č. 17/2017 (SFŽP ČR)

1700 – 1800

Dotace z programu Nová zelená úsporám
na energeticky úsporné rekonstrukce či stavby
domů a z programu Dešťovka na efektivní
hospodaření s vodou v domácnostech
(SFŽP ČR)

30

00

1415 – 1435
1435 – 1455

1455 – 1515

Diskuze + přestávka

1515 – 1535

Dotace z OPŽP na povodňovou ochranu
a hospodaření se srážkovou vodou (SFŽP ČR)
Dotace z OPŽP na preventivní protipovodňová
opatření (SFŽP ČR)
Dotace z OPŽP na zadržování vody v krajině,
prioritní osa 4 (AOPK ČR)

1535 – 1555
1555 – 1625

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Leo Steiner, ředitel Sekce řízení Národních programů, SFŽP ČR
Ing. Martin Sedloň, Odbor ochrany přírody, SFŽP ČR
Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů, SFŽP ČR
Ing. Iva Vaňková, vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu, AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO České středohoří

Vstup na seminář je pro registrované zdarma, registrace na www.unni-konference.cz.
Přihlásit se můžete na celý seminář nebo jen na jeden z bloků. V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

www.opzp.cz • Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

