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Veebiseminar
Päikeseenergia on aina kulutõhusam ja majanduslikult mõistlikum viis, kuidas elektrit toota. Tihti ongi
tegemist kõige mõistlikuma meetodiga, kuidas oma olemasolevat maad väärtustada. Seejuures ei
võta maaomanik päikeseenergiasse investeerides suuri riske, kuna energiaturg on väga stabiilne.
Veebiseminari käigus räägime pikemalt hetkel kehtivast seadusandlusest ning võimalustest, kuidas
oma maa parimal viisil teenima panna. Kuna praegune taastuvenergiatoetuste skeem kehtib järgmise
aasta lõpuni, siis võib olla tegemist viimase sarnase võimalusega.
Praktiliselt iga kinnistu Eestis võiks toota elektrit. Kas päikeseelektrijaama rajamine on hetkel mõistlik ja tulus tegevus? Sellele ja paljudele
teistele küsimustele saad vastuse veebiseminarilt. Kui on teemasid, millele vastust ei leidnud, siis saad oma küsimused teele panna
seminari käigus.
Veebiseminaril käsitleme järgnevaid teemasid:
Päikeseelektrijaam ja selle komponendid;
Päikeseelektri turg Eestis;
Erinevad võimalused päikeseparkide rajamiseks;
Päikesepargi toimimist mõjutavad tegurid;
Päikesepargi liitumisprotsess;
Toetused.
Kust küsida finantseeringut päikesepargi rajamiseks?
Millised on finantseeringu tüüptingimused?
Kuidas finantseerida päikeseparki omafinantseeringuta?
Veebiseminari viivad läbi Smarteconi tegevjuht Magno Kure ja arendusjuht Hannes Aus ning AS LandCrediti müügijuht Matis Kivila.
Veebiseminar on TASUTA.
Veebiseminari otsevaatamise kohad on täis, kuid huvi korral on Teil võimalik veebiseminari järele vaadata. Järele vaatamiseks palun
registreerige end SIIN.

LISAINFO:
Veebiseminar toimub 9. mail kell 14:00-15:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.
Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari
keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

