Jak se zbavit uhlíku a přežít to?
Aneb jak na snížení uhlíkové stopy
ve firmách
Úterý 19. října 2021 od 15:30 hodin
Vážené dámy, vážení pánové,
zajímá Vás, jak na snížení uhlíkové stopy ve firmách?
Co obnáší takové projekty připravit, efektivně je řídit a jak zajistit
zdroje pro jejich financování?
O těchto tématech, implementačních a technických aspektech
či veřejném financování projektů dekarbonizace budeme hovořit
na našem dalším specializovaném webináři ze série PwC ESG
Talks.
O své zkušenosti se s námi podělí také naši hosté ze společnosti
ŠKODA AUTO, ČEZ ESCO a Národní rozvojové banky.

Registrujte se ZDE

Webinářem Vás provede Jan Brázda, partner ESG služeb PwC.
Program
Úvod do problematiky dekarbonizace
Přístup k monitoringu a optimalizaci uhlíkové stopy
v dodavatelském řetězci OEM
Implementace technologických řešení pro snížení uhlíkové stopy
Financování dekarbonizace z Národního plánu obnovy
Panelová diskuze
Pavel Odstrčil, manažer rizik a udržitelnosti dodavatelského řetězce,
ŠKODA AUTO
Pavel Kubička, člen představenstva a ředitel úseku Strategie,
ČEZ ESCO
Martin Potůček, předseda představenstva,
Národní rozvojová investiční a.s.
Ondřej Ptáček, expertní tým pro udržitelnost, PwC
Ondřej Rybka, expertní tým pro udržitelnost, PwC
Na vše, co Vás k těmto oblastem zajímá, se budete moci průběžně ptát
prostřednictvím live chatu. Webinář proběhne v českém jazyce.
Účast na webináři je bezplatná. Vaše dotazy k programu a organizaci akce ráda
zodpoví Lucie Martincová, lucie.martincova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných
či navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu nezbytně
nutnou, ne déle než 12 měsíců.

