Nabídka členství v hornorakouském sdružení firem
„ÖKOENERGIE-CLUSTER OBERÖSTERREICH“ (OEC)
Sdružení Ökoenergie-cluster bylo založeno v roce 2000 Hornorakouským svazem
pro úspory energií (OÖ Energiesparverband). V současné době sdružuje více než
130 firem, které svou činnost zaměřují do oblastí:
-

sluneční energie (solární termika, fotovoltaika)
biomasa
bioplyn
větrná energie
tepelná čerpadla
geotermální energie
malé vodní elektrárny
výstavba pasivních domů
energy contracting.

Na základě dohody hejtmana Jihočeského kraje, RNDr. Jana Zahradníka, a hejtmana
Horního Rakouska, Dr. Josefa Pühringera, mají nyní i jihočeské organizace (soukromé firmy,
podnikatelé, neziskové organizace, školy atd.) možnost stát se bezplatně členy Ökoenergie-

cluster a využívat všech výhod, které z tohoto členství plynou. Registraci jihočeských
firem provádí sdružení Energy Centre České Budějovice.

Jaké výhody představuje členství v OEC?
1. Členství je bezplatné, nepředstavuje pro Vás žádné finanční náklady.
2. Členové OEC jsou prezentováni na internetových stránkách
www.oekoenergie-cluster.at.
3. Pravidelně je vydáván barevný katalog firem – členů OEC. V tomto katalogu
jsou představeny všechny členské firmy a jejich výrobky a služby, které
vyrábějí, popř. dodávají. Tím je zajištěna propagace členů OEC.
4. Členové OEC dostávají pravidelně Zpravodaj OEC a další informační
materiály věnované novinkách a aktualitám z oblasti „eko-energie“. Členové
mohou využívat širokou informační základnu sdružení (databázi s informacemi
o dalších členech OEC).
5. Členům OEC je nabízena možnost dalšího vzdělávání (jsou organizovány
semináře, workshopy atd., jsou zpracovávány marketingové studie a studie
trhu…)
6. OCE iniciuje a rozvíjí projekty na podporu spolupráce mezi členy OEC a na
podporu spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zabývajícími se
transferem technologií.
7. S cílem podpory exportu jsou členové OEC prezentováni společně v rámci
účasti OEC na mezinárodních výstavách a akcích (v poslední době byli
členové OEC představeni např. na Solarexpo ve Veroně, na
Energiesparmesse ve Welsu v Rakousku, na Světové konferenci o biomase
v Seville a na dalších akcích).
Bližší informace o OEC, o současných členech OEC a o akcích, které se dosud uskutečnily
získáte na www.oekoenergie-cluster.at nebo v Energy Centre České Budějovice na tel.: 38
731 25 80, eccb@eccb.cz, www.eccb.cz . Budeme rádi, stanete-li se členy OEC, jelikož jsme
přesvědčeni, že toto členství Vám napomůže navázat kontakty a spolupráci a proniknout na
rakouský, ale i vůbec na západoevropský trh.

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
V ÖKOENERGIE-CLUSTER OBERÖSTERREICH
(OEC)

Přihlašuji tímto níže uvedenou firmu ke členství v OEC. Toto členství
je bezplatné. Prohlašuji, že poskytnu OEC na požádání informace a
propagační materiály o níže uvedené firmě, tak aby tato firma mohla
být prezentována v rámci aktivit OEC.

Název firmy:

IČO:
DIČ:

Ulice, čp.:

PSČ, Místo:

Telefon:

Fax:

E-mail:

www:

Kontaktní osoba – zástupce firmy:
Jméno a příjmení:

Pozice ve firmě:

Datum:

Podpis, razítko:

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na níže uvedenou adresu (přihlášku je možné zaslat
e-mailem, dopisem nebo faxem):
Energy Centre České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice

Tel.: 38 731 25 80
Fax: 38 731 25 81
eccb@eccb.cz, www.eccb.cz

