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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1Η ημερίδα WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την
ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου 2015, η
1η Ημερίδα του συγχρηματοδοτούμενου έργου WEQualify με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών
που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Build Up
Skills» και της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2015
(EUSEW 2015).
Το πρόγραμμα «Build Up Skills» αποτελεί στρατηγική
πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» που
αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα
στον τομέα των Κατασκευών, καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν στην εγκατάσταση και
συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.
Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η
πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συμβατικής
θερμομόνωσης/θερμοσουβά και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, την τοποθέτηση
κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
βιομάζας.

πρώτου πιλοτικού
θερμομόνωσης.

προγράμματος

Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50
άτομα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αρχικά
αποτελέσματα του έργου WE-Qualify, η υφιστάμενη
κατάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου
πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στην Κύπρο,
καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης και πιστοποίησης
των προσόντων και δεξιοτήτων των τεχνιτών στις
Κατασκευές. Απονεμήθηκαν επίσης πιστοποιητικά
επιτυχίας στους 21 επιτυχόντες συμμετέχοντες του
κατάρτισης του έργου WE-Qualify για εγκαταστάτες

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
έργου
WE-Qualify,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.cea.org.cy/we_qualify.
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ΑΕΙΦΟΡΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, το
τελικό συνέδριο του έργου SmileGov, το οποίο
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Το συνέδριο είχε ως θέμα την «Έξυπνη και πολυ-επίπεδη
διακυβέρνηση στα νησιά της Ευρώπης: Υπέρβαση των
Ευρωπαϊκών στόχων 2020 για το κλίμα». Στο έργο
SmileGov συμμετέχουν εταίροι από Κύπρο, Ελλάδα,
Σουηδία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Εσθονία,
Μάλτα και Σκοτία, εκπροσωπώντας ευρωπαϊκά νησιά από
τη Μεσόγειο, τη Βαλτική θάλασσα και τον Ατλαντικό
ωκεανό, τα οποία δημιουργούν ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας για ένα αειφόρο μέλλον.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Αρχές κατά την προσπάθεια
τους να υλοποιήσουν τα τοπικά Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια. Επίσης παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του έργου, καθώς και καλές πρακτικές έργων βιώσιμης ενέργειας που εφαρμόστηκαν
στα νησιά του δικτύου.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, εταίρος του έργου SmileGov, συμμετείχε στο συνέδριο
μαζί με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας
Κυπερούντας, κο. Γιώργο Παναγιώτου.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sustainableislands.eu
EURONET 50/50 MAX: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το πρόγραμμα Euronet 50/50 max, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο
του 2013 και θα διαρκέσει τρία χρόνια, αποτελεί συνέχεια του
επιτυχημένου προγράμματος Euronet 50/50 και αποσκοπεί στην
εξοικονόμηση ενέργειας σε 500 σχολεία και περίπου 50 άλλα
δημόσια κτίρια σε 13 ευρωπαϊκές χώρες.
Το πρόγραμμα Euronet 50/50 max αποσκοπεί στην εξοικονόμηση
ενέργειας σε κτίρια κυρίως μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών των κτιρίων. Από
την εμπειρία που αποκόμισαν άλλοι οργανισμοί στο εξωτερικό που εφάρμοσαν τη μεθοδολογία
50/50, αναμένεται η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της αλλαγής της συμπεριφοράς
των χρηστών του κτιρίου να ξεπεράσει το 35%. Τα εννέα βήματα
της μεθοδολογίας 50/50 βοηθούν τους χρήστες των δημόσιων
κτιρίων να ευαισθητοποιηθούν ως προς την κατανάλωση
ενέργειας και να προβαίνουν σε απλές πράξεις για την
εξοικονόμησή της.
Στην Κύπρο, ο υπεύθυνος οργανισμός για την υλοποίηση του
προγράμματος Euronet 50/50 max είναι το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών και η μεθοδολογία 50/50 θα εφαρμοστεί σε 10
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σχολεία και 2 δημόσια κτίρια. Ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει στο πρόγραμμα και δεσμεύτηκε να
λάβει μέτρα για να εξοικονομήσει ενέργεια μέσα σε ένα χρόνο στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.
Στις 29 Ιουνίου, ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου παρουσίασε το πρόγραμμα στο προσωπικό του
Δήμου Στροβόλου και παρέδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και το εγχειρίδιο «Οδηγός για την εφαρμογή της
μεθοδολογίας 50/50 στις εγκαταστάσεις Τοπικών Αρχών».
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Euronet 50/50 max, πατήστε εδώ.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DAIRIUS
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, στο Εμπορικό Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) το τελικό συνέδριο του έργου
DAIRIUS «Αειφόρος διαχείριση ληγμένων γαλακτοκομικών
προϊόντων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής
εκμετάλλευσης τους στην Κύπρο», η οποία διοργανώθηκε από
την εταιρεία ΤΑΛΩΣ.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα κυριότερα
αποτελέσματα που προέκυψαν στα πλαίσια του έργου, για τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και για
τρόπους χρηματοδότησης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπρόσθετα, είχαν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν για την υφιστάμενη κατάσταση της ενεργειακής εκμετάλλευσης αποβλήτων στην
κτηνοτροφία και γαλακτοβιομηχανία, για τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης και τη σχετική
νομοθεσία.
Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετείχε στο συνέδριο με παρουσίαση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και των δράσεων ενημέρωσης του.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο DAIRIUS, πατήστε εδώ.
ΤΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) 2015, ο Δήμος Λευκωσίας και ο
Δήμος Παραλιμνίου πραγματοποίησαν στις 13 και 20 Ιουνίου αντίστοιχα εκδήλωση με τίτλο «Τοπική
Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας». Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ευαισθητοποίηση
και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα ενέργειας και βιώσιμων τεχνολογιών,
όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί
από το περίπτερο του Ενεργειακού
Γραφείου για τρόπους και πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι και για
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ενώ τα παιδιά ζωγράφισαν για
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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την ενέργεια και ευαισθητοποιήθηκαν για την εξοικονόμηση ενέργειας, παίζοντας το φιδάκι της
ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.eusew.eu/index.php

6ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας διοργάνωσαν και φέτος, για έκτη
συνεχή χρονιά τον Αγώνα Ηλιακών Οχημάτων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας
την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015. Προηγήθηκε στις 27 Ιουνίου μια εντυπωσιακή παρέλαση όλων των
ηλιακών οχημάτων, τα οποία κατασκευάστηκαν κατά κύριο λόγο από μαθητές και φοιτητές.
Σκοπός του πρωτοποριακού αυτού αγώνα είναι η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον
τομέα της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
και κυρίως των νέων στην αξιοποίηση των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας.
Ο αγώνας διεξήχθη στις οδούς Σπύρου Κυπριανού,
Θεμιστοκλή Δέρβη, Στασικράτους, Βασιλίσσης Φρειδερίκης,
Γρίβα Διγενή και Δημοσθένη Σεβέρη και συμμετείχαν
συνολικά δέκα ηλιακά αυτοκίνητα. Νικήτρια ομάδα
αναδείχθηκε η Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου με το
όχημα Υπερίων 1, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα
της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου με το όχημα Φοίβος και
την τρίτη θέση η ομάδα της Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αυγόρου με το όχημα Υπερίων 2.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αδυνατούν να σχεδιάσουν
και να υλοποιήσουν ικανοποιητικά σχέδια δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας σε κυβερνητικά
κτίρια, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση που διενεργήθηκε από την Σύμπραξη για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση προνοεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να
ανακαινίζουν κάθε χρόνο το 3% του εμβαδού του δαπέδου των δημόσιων κτιρίων. H οδηγία αυτή
ισχύει για κτίρια που το εμβαδό δαπέδου τους ξεπερνά τα 500m2 και ταυτόχρονα δεν πληρούν τα
ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Διαφορετικά, πρέπει να υιοθετηθούν εναλλακτικά μέτρα
για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών των δημόσιων κτιρίων.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποια από τις δύο
προσεγγίσεις προτίθενται να ακολουθήσουν και να υποβάλουν σχέδιο δράσης.
Η Σύμπραξη για την Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει μελετήσει τις αναφορές των κρατών μελών και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν είναι, κατά μέσο
όρο, ανεπαρκείς.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 26 Μαΐου 2015 την Ευρωπαϊκή
Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Ενέργεια. Η πλατφόρμα θα
υποστηρίζει περιφέρειες και κράτη μέλη ως προς την πιο αποτελεσματική
χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την προώθηση της
αειφόρου ενέργειας. Θα βοηθά τις περιφέρειες να ανταλλάσσουν τις
εμπειρίες και τις γνώσεις τους όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της
αειφόρου ενέργειας και ιδίως στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με
μειωμένη χρήση άνθρακα.
Υποστηρίζοντας τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για έργα αειφόρου
ενέργειας, η πλατφόρμα θα συμβάλει άμεσα στη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση.
Θα στοχεύσει επίσης στην καλύτερη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων καινοτομίας στον τομέα
της ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού
στρατηγικού θεματολογίου σχετικά με τις ενεργειακές προτεραιότητες. Η πλατφόρμα, που έχει
καταρτιστεί από την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών
(ΚΚΕρ), θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφέρειες με την εξασφάλιση
βιώσιμου, ανταγωνιστικού και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού.
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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Το έργο βασίζεται σε κοινή συνεργασία μεταξύ της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO), της ΓΔ
Ενέργειας (ENER) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC). Αξιοποιεί θετική εμπειρία από την
υπάρχουσα πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης που επικεντρώθηκε σε στρατηγικές έρευνας και
καινοτομίας (πλατφόρμα S3). Μέχρι τώρα, 172 περιφέρειες ή χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω
από το 80% των περιφερειών της ΕΕ, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της πλατφόρμας αυτής.
Πάνω από τα δύο τρίτα των εν λόγω περιφερειών έχουν επιλέξει την ενέργεια ως τομέα έξυπνης
εξειδίκευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Ενέργεια, πατήστε
εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-EMAS
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την προκήρυξη νέου Σχεδίου Παροχής Κρατικών
Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS (Κανονισμός
ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για το 2015.
Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών, με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis), σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων
που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον
Κανονισμό του EMAS. Το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου EMAS στοχεύει στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία επιχειρήσεων, στη μείωση της
χρήσης φυσικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το Σχέδιο, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες
εγκαθίδρυσης του συστήματος, όπως επίσης η επαλήθευση του συστήματος και η επικύρωση της
περιβαλλοντικής δήλωσης. Ένας οργανισμός ή επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη
χορηγία μετά την εγκατάσταση και επαλήθευση του συστήματος από τρίτο ανεξάρτητο μελετητή και
την καταχώρησή του στο μητρώο EMAS από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το Σχέδιο καλύπτει το 70%
των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τα €2.000 και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της
Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS, με μέγιστο ποσό τα €500.
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Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2015 και
δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο
EMAS το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015.
Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό του σχεδίου και το έντυπο αίτησης εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, Ναταλία Γεωργίου – Τσιάκαλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τηλ: 22408923, Φαξ:
22774945, ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG MED 2014-2020

Περισσότερα από 224 εκ. ευρώ θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Interreg-MED, μέσω
προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων για 3
άξονες
προτεραιότητας που είναι η προώθηση της καινοτομίας στη
Μεσόγειο, η ενδυνάμωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και της εξοικονόμησης ενέργειας και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι προτεραιότητες αλλά και οι απαιτήσεις της πρώτης
πρόκλησης υποβολής προτάσεων παρουσιάσθηκαν σε Ημερίδα
Πληροφόρησης, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.programmemed.eu/,
http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia/
LIFE ‘CLIMATE ACTION΄: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τέσσερις νέες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, στα
πλαίσια του χρηματοδοτικού πρόγραμματος LIFE για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο
συγχρηματοδοτεί καινοτόμες δράσεις για αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής στα
κράτη μέλη της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμα 57 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν δράσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις άξονες προτεραιότητας: μείωση
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ενημέρωση και
υιοθέτηση πολιτικών για την κλιματική αλλαγή.
Ειδικότερα, οι προσκλήσεις για το 2015 επικεντρώνονται σε δράσεις που αφορούν στις ενεργειακά
ενεργοβόρες βιομηχανίες, στην προσπάθεια για αντικατάσταση των φθοριούχων θερμοκηπιακών
αερίων και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς επίσης και στη χρήση γης,
στην αλλαγή της χρήσης γης και στην δασοκομία. Παράλληλα, επιδοτήσεις θα δοθούν μεταξύ άλλων
για δράσεις που προωθούν μέτρα προσαρμογής στις αναπόφευκτες επιπτώσεις από τις κλιματικές
αλλαγές καθώς και σε δράσεις που αφορούν σε ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Πολιτική Προσαρμογής. Ο τρίτος πυλώνας προτεραιότητας «Πολιτικές και ενημέρωση για την
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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κλιματική αλλαγή» στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικών
αποφάσεων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

INTERREG EUROPE
Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων
από το πρόγραμμα «Interreg Europe» έχει δημοσιευτεί και οι
ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIFE
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδοτήσεις δράσεων στο πλαίσιο του
LIFE για το 2015 έχουν δημοσιευθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν
περισσότερες πληροφορίες εδώ.
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2015 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Ενέργεια συνεχίζει
να δέχεται υποβολές προτάσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας,
στο οποίο μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες των
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης για το
2015.Το πρόγραμμα εργασίας μπορείτε να το βρείτε εδώ.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

11Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2015, 18 - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η διοργάνωση της
11ης
Έκθεσης
Εξοικονόμησης
Ενέργειας
«SAVENERGY 2015» που θα πραγματοποιηθεί στις
18 - 20 Σεπτεμβρίου 2015 στο χώρο της Αρχής
Κρατικών Εκθέσεων. Η Έκθεση διοργανώνεται με τη
συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου.
Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί στο κυπριακό κοινό ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός
που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της
εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν μέσα από την Έκθεση να παρουσιάσουν προϊόντα νέας
τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού
κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.savenergy.org.cy/.
H2020 ENERGY INFO DAY, 14-15 SEPTEMBER 2015, BRUSSELS
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
(INEA) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) θα οργανώσει στις
14-15 Σεπτεμβρίου Ημέρα Πληροφόρησης κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο Πρόγραμμα
Εργασίας 2016-2017 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Horizon 2020» στον τομέα της ενέργειας,
υπό το σύνθημα «Ασφαλής, Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια».
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις και οργανισμούς ενδιαφέρονται να υποβάλουν
προτάσεις για χρηματοδότηση από το «Horizon 2020» δράσεων και έρευνας στον τομέα της
ενέργειας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας για το 20162017, η λεπτομερής ενημέρωση για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και η επεξήγηση της
διαδικασίας υποβολής προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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10TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 27
SEPTEMBER-3 OCTOBER 2015, CROATIA

Η 10η Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ενέργεια, Νερό και Περιβάλλον, που θα
πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ στις 27 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2015, στοχεύει στη
βελτίωση και διάδοση της γνώσης σχετικά με τις μεθόδους, τις πολιτικές και τις τεχνολογίες για την
αειφόρο ανάπτυξη και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την αντικατάστασή τους,
λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΙΑΣ 2015, 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΣΑΓΚΑΗ
Η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Βιοενέργειας Ασίας 2015 είναι το νέο
κορυφαίο συνέδριο και έκθεση στην Ασία και αποτελεί μια ισχυρή,
διεθνής πλατφόρμα για να συζητηθεί ο ρόλο της βιοενέργειας στην
ασιατική ήπειρο.
Ο κύριος στόχος της έκθεσης θα είναι η προώθηση της συνέργειας
μεταξύ των αγορών τεχνολογιών και επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό
και για τη δημιουργία στρατηγικών καναλιών επικοινωνίας και
σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της βιοενέργειας, θα δημιουργηθεί ένα κομβικό
σημείο συνάντησης μεταξύ στελεχών της βιομηχανίας, των κυβερνητικών φορέων χάραξης
πολιτικής, των κορυφαίων ακαδημαϊκών, των επενδυτικών υπηρεσιών και των εκπροσώπων των
μέσων μαζικής ενημέρωσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, 17-19
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Το συνέδριο στοχεύει στην προώθηση και διάδοση της έρευνας και
των καινοτόμων εξελίξεων που αναλαμβάνονται για τη δημιουργία
«έξυπνων» πόλεων, όσον αφορά στους τομείς της τεχνολογίας, της
ενέργειας, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της
κινητικότητας, διατηρώντας πάντα την κοινωνία και τους πολίτες στο
επίκεντρο της συζήτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

WORLD ENERGY OUTLOOK (WEO) 2015 SPECIAL REPORT ON ENERGY AND CLIMATE CHANGE

Έκδοση 2015, Free download
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