OÚ Liptál
Předmět:
Přílohy:

FW: Pozvánka na seminář RRD dne 28.5.2015 od 9 hodin
pozvanka 28_05_2015.pdf

Od: Starosta - EMAIL [mailto:starosta@liptal.cz]
Odesláno: 6. května 2015 16:50
Předmět: FW: Pozvánka na seminář RRD dne 28.5.2015 od 9 hodin

From: Jan Vidomus [mailto:Jan.Vidomus@eazk.cz]
Sent: Wednesday, May 6, 2015 11:23 AM
Subject: Pozvánka na seminář RRD dne 28.5.2015 od 9 hodin
Dobrý den, vážený pane starosto, paní starostko,
obracím se na Vás s žádostí o rozšíření této pozvánky mezi zemědělce, farmáře a zájemce o výsadbu
rychlerostoucích dřevin na vašem katastru obce a to z důvodu, že hledáme zájemce i odpůrce pěstování
rychlerostoucích dřevin ve Zlínském kraji. Tyto plodiny jsou součástí energetického mixu ČR a dle plánované
legislativy jsou jedním ze zdrojů energetické soběstačnosti kraje. Jelikož již máme evidováno několik pokusů, kdy
byly RRD vysázeny na zemědělskou půdu a jelikož se jim nedařilo, tak je dnes tato půda zaplevelena a ponechána
ladem i se zbytky dřevin. Chceme touto akcí těmto případům předejít a zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svoje
podnikatelské portfolio nabídnout zdarma odborné konzultace. Tyto náklady jsou hrazeny z našeho mezinárodního
projektu, ve kterém tvoříme i odběratelsko dodavatelské řetězce, protože se zabýváme poradenstvím v energetice a
jako krajská organizace pracujeme pro subjekty na území Zlínského kraje zdarma, máme úzké vazby právě na
provozovatele kotelen na dřevo. Jelikož jsem kapacitně omezeni, nemůžeme postihnout celý kraj, a proto se
obracím na Vás s prosbou o rozšíření informací o této akci ve vaší obci. Našim cílem je, aby se podnikání dařilo, měli
krásnou krajinu a čisté ovzduší.
Případně nám prosím zašlete telefonní nebo mailové kontakty na osoby, o kterých víte, že by je rychlerostoucí
dřeviny zajímali.
Děkuji moc předem Miroslava Knotková
ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje,o.p.s.
Tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.577 043 940; mobil: 603 883 999
kancelář: Budova č.22,dv.212

Vážení zemědělci a farmáři, zájemci o výsadbu RRD,
dovoluji si Vás touto cestou jménem Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s na
seminář, který se zabývá možnými vlivy rychlerostoucích dřevin na zemědělské podnikání a
krajinu. Seminář pod názvem „Rychle rostoucí dřeviny“ se koná v rámci mezinárodního
projektu SRCplus
Datum konání:

ve čtvrtek dne 28. 5. 2015 od 9:00 hodin, expozice T.Bati,
2. patro budovy č. 21. sídla Zlínského kraje (areál SVIT)Zlín

Program:
9:00-9:30

Úvod, Doc. Ing. František Čuba CSc. - senátor, radní Zlínského kraje

9:30-10:00

Představení projektu SRCplus, Ing. Tomáš Perutka – Energetická agentura
Zlínského kraje o.p.s.

10:00-11:30

Druhy RRD a jejich charakteristika, parametry ovlivňující rozvoj RRD a
potenciál pro zemědělce ve Zlínském kraji, Ing. Luďka Čížková, Ph.D. odborná konzultantka
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11:30-12:30

Praktické příklady RRD ze zahraničí, Ing. Jan Vidomus - Energetická agentura
Zlínského kraje o.p.s.

12:30-13:00

Stroje a strojní zařízení pro výsadbu a sklízení RRD, Ing. Luďka Čížková,
Ph.D. odborná konzultantka,

13:00-13:30

Dotační tituly v ČR- zateplení budov podnikatelských, rodinných i
bytových, na výměnu kotlů pro domácnosti i podnikatelské subjekty, Ing.
Miroslava Knotková - Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s.

13:30-14:00

Oběd

14:00-16:00

Synergie s ostatním využitím půdy, RRD a výmladky.
zkušenosti, Ing. Luďka Čížková, Ph.D. odborná konzultantka,

16:00-16:30

Potenciál RRD v energetickém mixu Zlínského
Knotková - Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s.

16:30-17:00

Struktura nákladů na pěstování RRD, Ing. Luďka Čížková, Ph.D. odborná
konzultantka

17:00-17:30

Diskuse

kraje,

Ing.

Praktické

Miroslava

Seminář je určen zejména zemědělcům
Svou účast prosím potvrďte nejpozději do pátku 15.5.2015 do 10:00 hodin
na jan.vidomus@eazk.cz nebo TEL. 577 043 943

Přihláška - Návratka
Jméno a příjmení
Název organizace
Telefon
E-mail

:
:
:
:

Seminář je včetně občerstvení pro všechny účastníky zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu SRC+.
Jako další akci plánuje pro účastníky semináře EAZK exkurzi na místa v ČR, kde jsou RRD využívány.
Za pořadatele Vás tímto srdečně zve
Miroslava Knotková
ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje,o.p.s.
Tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.577 043 940; mobil: 603 883 999
kancelář: Budova č.22,dv.212
e-mail: miroslava.knotkova@eazk.cz

www.eazk.cz
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