ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

До:

Управителите

Относно: Покана за участие в информационни кампании за популяризиране на прилагането на
ЕСКО механизма
Уважаеми госпожи/господа,
Имаме удоволствието да поканим членовете на Вашата организация за участие в
Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и
ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване
на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно
реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на
ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания.

Конференцията се реализира по проект „Повишаване на информираността и капацитета на
българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и
създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания
и свързаните с нея дейности“
Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”
Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“
Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003
Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: Договор № BG16RFOP002-3.003-0001C01/02.05.2018 г.

Лектори в информационните кампании са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната
база и практиката по нейното прилагане.
Всяка конференция е еднодневна и безплатна за участниците, финансирано със средства на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Времетраене: 1 ден, 5 часа (09:00-14:00)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
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Всяка една организация може да регистрира участници за следните информационни кампании,
съобразявайки избора на град на провеждане с най-близкия по регион/област на месторабота град.
Град

Дати

гр. Пловдив

09 юли 2019

гр. Велико Търново

10 юли 2019

гр. Бургас

11 юли 2019

гр. Варна

12 юли 2019

гр. София

16 юли 2019

гр. Враца

17 юли 2019

Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!
Приложено изпращаме линк / https://esco-campaings.eu/ / към регистрация на сайта, на който може да
получите подробна информация за информационната кампания.
Краен срок за заявление за участие: до една седмица преди датата на конференцията.
Ако имате коментари и/или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по имейл: office@vumk.eu
или на телефони: 058/655 622; 052/460 546. Лице за контакт: Н. Маленкина, организатор
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