Výhodné podmínky pro absolvování profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů
Vážení kolegové,
pro naše členy jsme připravili výhodné podmínky, jak získat osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace
Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
Zkoušky jsou povinné pro veškeré instalace dotované z veřejných prostředků (např. Nová zelená
úsporám) instalované od roku 2015 a platí 5 let.
K tomuto účelu jsme pro vás vyjednali výhodné podmínky u největšího poskytovatele profesních kvalifikací
v ČR s řadou bonusů. Naším partnerem je Klastr Česká peleta, který provozuje centrální seznam a
vyhledavač dodavatelů s profesními kvalifikacemi www.topenaridotace.cz a je držitelem všech akreditací
pro zkoušky profesních kvalifikací. Dosud u něj úspěšně absolvovalo přes 1200 montážníků a instalatérů.
Zkouška je celodenní včetně přípravného kurzu, oficiální cena je 5000 Kč bez DPH. Pro členy Solární
asociace (a jejich zaměstnance včetně smluvních montážníků) jsme vyjednali 10% slevu. Tu získáte
zadáním kódu „FVE500“ do políčka Účastnický kód při on-line přihlášce.
Cena po slevě pro Solární asociaci: 4500 Kč + DPH
Přihlášení na zkoušku: http://www.topenaridotace.cz/prihlasit-se-na-zkousku
(s přihlášením vám může pomoci naše asistentka Michaela Lidrychová, tel.: 724 486 254, email: sekretariat@solarniasociace.cz)

Při absolvování zkoušky získáte navíc zdarma tyto bonusy:
- Přípravný kurz pro hladší zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace
- Školení, jaké typy solárních setů lze uplatňovat v Nové zelené úsporám
- zápis do centrálního seznamu dodavatelů s profesní kvalifikací www.topenaridotace.cz v hodnotě
2 000 Kč
- firemní zápis na www.tzb-info.cz na 2 roky v hodnotě 3 600 Kč
- 50 bodů (cca 400 Kč) do věrnostního programu velkoobchodu RICHTER+FRENZEL
Aktuální termíny pro zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů:
- 13. 7. 2016, místo konání Pokorného 437, 538 03 Heřmanův Městec
7. 9. 2016, místo konání Pokorného 437, 538 03 Heřmanův Městec
Odkaz na mapu, kde se zkoušky konají, je ZDE. Kapacita zkoušek je omezena na 15 míst / den.
S přátelskými pozdravy,

Ing. Veronika Hamáčková,
Výkonná ředitelka Solární asociace
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