CO ZÍSKÁTE ČLENSTVÍM V SOLÁRNÍ ASOCIACI?
Právní a odborné poradenství
•
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit - pomáháme Vám nalézt odpovědi na složité právní a odborně technické
otázky týkající se legislativy nebo provozu FVE a akumulace
•
Zpracováváme právní stanoviska/memoranda k aktuálním problémům, poskytujeme právní a expertní analýzy,
technické manuály, odborné dokumenty a oborové publikace
•
Poradíme Vám při akvizicích (nákupy a prodeje) a kontrolách solárních elektráren
Rychlý a kvalitní informační servis
•
Každodenní monitoring médií do Vašich e-mailových schránek
•
Nejčerstvější informace prostřednictvím internetových stránek, měsíčního newsletteru a týdenních aktualit, kde
Vás informujeme o legislativních změnách, našich aktivitách a nových událostech v ČR i ve světě
•
V členské sekci naleznete veškerá právní stanoviska, zápisy z jednání pracovních skupin, valných hromad nebo
představenstva, užitečné prezentace z odborných seminářů a konferencí
Vliv na legislativní změny - podpora společného zájmu
•
Jednáme se zákonodárci a ministerstvy o legislativních změnách a prezentujeme stanoviska solárního sektoru
•
Připomínkujeme návrhy zákonů a vyhlášek, společně zabraňujeme prosazení změn s negativními dopady
•
Spolupráce s oficiálními připomínkovými místy, jsme členem řady pracovních skupin (ministerstva, Úřad vlády, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a řada dalších)
•
V rámci evropské spolupráce se podílíme na připomínkování evropské legislativy (evropská směrnice a nařízení)
Mediální zastoupení
•
Budujeme dobré jméno sluneční energie, mediálně zastupujeme solární sektor
•
Usilujeme o zlepšení veřejného mínění. Naše výstupy se objevují například v Mladé frontě Dnes, Právu, E15,
Otázkách Václava Moravce
Informační semináře, diskuzní panely a snídaně
•
Pravidelně pořádáme informační semináře (pro členy zdarma), na kterých Vám poskytujeme odborné informace
k aktuálnímu legislativnímu, ekonomickému i mediálnímu dění
•
K aktuálním tématům organizujeme ve spolupráci s partnery snídaně nebo diskuzní panely se zástupci veřejné sféry
Mapa doporučených instalačních a servisních firem
•
Členstvím získáváte možnost být zveřejněn na mapě instalačních a servisních firem, které Solární asociace
doporučuje veřejnosti, úřadům a svým členům
•
Unikátní mapa je k dispozici zde http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/seznam-instalacnich-aservisnich-spolecnosti
Navazování kontaktů
•
Nabízíme Vám možnost setkávání a navazování nových obchodních kontaktů s dalšími podnikateli nejen ze
solárního sektoru a sektoru akumulace
•
V případě zájmu poskytujeme Vaší společnosti možnost prezentace na seminářích, webových stránkách asociace
nebo formou představení společnosti v newsletteru, členové asociace mají 20% slevu na poskytované služby (více
viz http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/moznosti_propagace_2017.pdf)
Naše partnerství
•
Jsme aktivními členy Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR
nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
•
Úzce spolupracujeme se všemi technickými univerzitami: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Vysokou
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým v Brně (VÚT Brno)
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Zahraniční spolupráce
•
Jsme členy evropské asociace Solar Power Europe (http://www.solarpowereurope.org/home) a evropské
platformy pro obnovitelné zdroje EREF (http://www.eref-europe.org/ )
•
V rámci tohoto členství máme jako jediná asociace v ČR kontakty na všechny evropské asociace a daří se nám tak
navazovat zahraniční spolupráci se vzájemnou výměnou zkušeností. Účastníme se pravidelně konferencí,
pracovních skupin, seminářů a valných hromad
•
Jako partner nebo odborný garant se podílíme za ČR na mezinárodních projektech (např. PV Grid nebo PV Parity)
Účast v pracovních skupinách
•
Vaše nápady a návrhy uvítáme na pravidelných jednání pracovních skupin, které pod hlavičkou asociace pracují na
možnostech rozvoje solárního sektoru a akumulace
•
Naše pracovní skupiny:
Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci
Pracovní skupina pro ochranu investorů
Ostatní akce pro naše členy
•
Kulaté stoly k diskuzi nad aktuálními otázkami
•
Slevy na konference, veletrhy a semináře, kde je Solární asociace partnerem
•
Pravidelná neformální setkání členů
•
Exkurze (FVE, výzkumná centra, OZE, jaderné elektrárny, diagnostické laboratoře, zemědělská družstva apod.)
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