Přehled aktivit - březen 2014
PROJEKT PV GRID:
18.3.2014, hotel Mandarin Oriental, Praha
• Představení projektu PV Grid, Roman Kuruc, manažer projektu PV Grid
• Analýza překážek integrace fotovoltaiky do evropských distribučních sítí, David Bušek, technický expert projektu PV
Grid
• Analýza překážek integrace fotovoltaiky do českých distribučních sítí, Karel Procházka, EnerGoConsult ČB
• Současná technická řešení pro střešní fotovoltaiky, zástupce stavebního odvětví
• Výhled pro českou fotovoltaiku, Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka CZEPHO
• Diskuze nad závěry projektu PV Grid
PUBLIC AFFAIRS:
• Stránka o výhodách a přínosech solární energetiky v sobotním vydání deníku Právo, připravená ve spolupráci
s AliES a CZEPHO
• Poslancům a senátorům jsme zaslali nový poziční list o výhodách obnovitelných zdrojů: z pohledu energetické
bezpečnosti, ceny, pracovních míst
• Oslovení politiků s tématem „Obnovitelné zdroje jako šance pro Evropu“
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
• Partnerská stránka v Právu: celá strana o pozitivech solární energetiky: prezentace výhod obnovitelných zdrojů a
příkladů dobré praxe projektů v solární energetice. Úvodní číslo z 1. 3. 2014 přineslo rozhovor s Pavlem Šichem o
tom, jak vnímá kontroverzní kroky státu vůči investorům, ale i plánech na rozvoj fotovoltaického sektoru do
budoucna
• Vyhodnocení loňské roku v solární energetice: E15, Blesk, Hospodářské noviny, E15
• Komentář k změně podpory nových OZE v rámci EU: solárninovinky.cz
• FVE jako šance k předcházení výpadků sítě: Česká televize, solrárninovinky.cz, tzb-info.cz, Parlamentnílisty.cz,
Český rozhlas
• Přechod na OZE se vyplatí i ekonomicky: Energie21, Deník,
• Reakce na prohlášení Miloše Zemana ohledně údajných pochybení v podpoře solární energetiky: ČTK - biom.cz
• Komentář: fotovoltaika může pomáhat také v dopravě
TISKOVÉ ZPRÁVY:
• Sluneční elektrárny v roce 2013 trápily nižší slunečnost a solární odvod
• Reakce na nepravdivá prohlášení Miloše Zemana o údajných pochybeních v solárním byznyse
• Lepší ovzduší přinesou místní obnovitelné zdroje i jasné závazky snižování emisí
• Reakce na kritiku obnovitelných zdrojů ze strany Bohuslava Sobotky během návštěvy Německa
• Pozice před summitem EU o energetice: „Summit EU rozhodne o energeticky soběstačné Evropě. Česká vláda však
chce udržet současnou závislost na Rusku
• Reakce na výsledky summitu EU energetice a rozhodnutí Evropské komise zpracovat analýzu možností zvýšení
energetické nezávislosti EU: „EU chce jasný plán na snížení energetické závislosti na ruském plynu“
• Jedna z největších solárních elektráren otevřela své brány učitelům
ÚČAST ZÁSTUPCŮ CZEPHO:
• 4. schůze hospodářského výboru PSP ČR
(Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon)
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