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Bezplatné nezávislé poradenství

Kdy a kde konzultace probíhají?

Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro 
veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor 
a obnovitelných zdrojů energie. 
Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci 
s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci 
PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Konzultanti našeho týmu se dále věnují zpracování grantů 
a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství 
v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních 
dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory 
energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných 
software pro hodnocení budov.

Konzultace probíhají zpravidla v konzultačních hodinách  
v pondělí a středu od 10 do 17 hodin.

Konzultace je také možno poskytnout i mimo uvedenou dobu 
po telefonické domluvě.

Vedle osobních konzultací poskytujeme také internetové 
poradenství i-EKIS  (www.mpo-efekt.cz/cz/ekis).

Konzultace jsou možné u nás v kanceláři i u Vás doma.

Konzultace probíhají pod záštitou Ministerstva průmyslu  
a obchodu.

Navštívit nás můžete na těchto adresách:

Dotace a financování projektů (např. Nová zelená úsporám)
Zateplování budov
Energeticky efektivní rekonstrukce
Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy
Vytápění, chlazení
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Ceny energií, účtování tepla
Energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budovy
Energetické štítky obálky budovy
Energie biomasy, tepelná čerpadla, geotermální energie
Energie slunce – výroba elektřiny, výroba tepla
Legislativa
Měření a regulace
Denní osvětlení a oslunění
Příprava teplé vody

Hlavní témata konzultací

Společnost EnergySim s.r.o. je tvůrcem 
výpočetní kalkulačky dotace Nová 
zelená úsporám. 

www.novazelenausporam.cz
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