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WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS, 3-5 ΜΑΡΤΙΟΥ
2010

εκδόσεις και δεν τις έχετε λάβει ακόμη, ή εάν έχετε
οποιεσδήποτε
εισηγήσεις,
θα
σας
παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα
τηλέφωνα
22667716/26
και
email:
info@cea.org.cy.

Pellets Conference and Building Renovation towards low energy consumption

Η ετήσια διοργάνωση World Sustainable
Energy Days (WSED), αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα ετήσια συνέδρια στην Ευρώπη
με θέματα την αειφόρο ανάπτυξη, τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την
ενεργειακή
αποδοτικότητα.
Το
WSED
πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Μαρτίου 2010
στην Πόλη Wels της Αυστρίας. Στο Συνέδριο
υπήρχαν συμμετοχές από όλο τον κόσμο
(από την Ευρώπη υπήρχαν συμμετοχές και
από τα 27 κράτη μέλη). Συνολικά οι
συμμετοχές ανήλθαν στις 750. Από την
Κύπρο συμμετείχε το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών με ένα εκπρόσωπο μετά
από έγκριση επιχορήγησης από την Αρχή
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
(ΑΝΑΔ).
Για τις εργασίες του συνεδρίου ετοιμάστηκε
ξεχωριστό ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα
σας σταλεί ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο
και στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού
Γραφείου www.cea.org.cy. Όποιος επιθυμεί
να λάβει τα πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή,
μπορεί να επικοινωνήσει με το Ενεργειακό
Γραφείο
τηλ.
22667716/26
ή
Info@cea.org.cy .
ΈΚΘΕΣΗ SAVEENERGY 2010, 12-13-14 ΜΑΡΤΙΟΥ
2010
Ευχαριστούμε
θερμά
όλους
όσους
επισκέφτηκαν το περίπτερο του Ενεργειακού
Γραφείου
στην
Έκθεση
Εξοικονόμησης
Ενέργειας 2010 και ενημερώθηκαν για τις
δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών και έλαβαν τις εκδόσεις μας
σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι από εσάς έχετε
ζητήσει
συγκεκριμένες
πληροφορίες
ή
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 9 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
διοργάνωσε στις 4 Μαρτίου 2010 επίσκεψη στο
Πάρκο
Φωτοβολταϊκής
Τεχνολογίας
του
Πανεπιστημίου Κύπρου για Προέδρους και
Μέλη 9 Κοινοτικών Συμβουλίων (Σκαρίνου,
Ψεματισμένος, Τόχνη, Μαρί, Ζύγι, Μαρώνι,
Καλαβασός και Χοιροκοιτία). Κατά την επίσκεψη
οι εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών ήρθαν σε
επαφή
με
τις
τεχνολογίες
παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά,
ενημερώθηκαν για τα ηλεκτρικά οχήματα
καθώς και για τις δραστηριότητες του Πάρκου
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Προγραμματίζονται
και
άλλες
επισκέψεις εκπροσώπων Τοπικών Αρχών.
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Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας
είναι η εβδομάδα αναφοράς για θέματα
βιώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη και μία
πολύ σημαντική διοργάνωση. Είναι μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ξεκίνησε το 2005. Η εκστρατεία για τη
Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη στοχεύει
στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ στους
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
της ενεργειακής αποδοτικότητας, των
καθαρών μεταφορών και των εναλλακτικών
καυσίμων.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας.
Όποιος επιθυμεί να λάβει περισσότερες
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί
να επικοινωνήσει με το Ενεργειακό Γραφείο
τηλ. 22667716/26 ή Info@cea.org.cy .

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISLE-PACT
Πραγματοποιήθηκε
στις
Βρυξέλλες
4-5
Φεβρουαρίου 2010 η εναρκτήρια συνάντηση του
συγχρηματοδοτικού προγράμματος από τη
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με ακρωνύμιο ISLE-PACT και αφορά
την δημιουργία Ενεργειακών Σχεδίων με στόχο την
αειφορία σε νησιά της ΕΕ. Στο έργο συμμετέχουν
εταίροι από όλα τα ευρωπαϊκά νησιά και από την
Κύπρο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών.
Το έργο αφορά τη συμμετοχή και συνεργασία
των Τοπικών Αρχών για την επίτευξη των
παρακάτω στόχων:
• Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για ενεργειακό
σχεδιασμό
που
θα
περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες
δράσεις
για
χρήση
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμων μέσων
μεταφοράς και αειφόρου κινητικότητας. Τα
Σχέδια Δράσης θα είναι προσαρμοσμένα στις
τοπικές συνθήκες.
• Δράσεις για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
• Προτάσεις για υλοποίηση έργων οικονομικά
βιώσιμων.
• Εκστρατείες ενημέρωσης/πληροφόρησης
• Ανταλλαγή σωστών πρακτικών με άλλες
περιφέρειες της Ευρώπης.
Μέχρι
στιγμής
έχουν
εκφράσει
επίσημα
ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο έργο οι Δήμοι:
Αγίου
Αθανασίου,
Στροβόλου,
Λατσιών,
Αγλαντζιάς, Λάρνακας, Αραδίππου και Ιδαλίου,
καθώς και οι Κοινότητες Γερίου, Καπέδες,
Εργάτες, Σκαρίνου.
Στις 24 Μαρτίου 2010 στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια
πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση για την
έναρξη του προγράμματος με εκπροσώπους απ’
όλα τα ευρωπαϊκά νησιά που συμμετέχουν,
καθώς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και πολιτικά πρόσωπα.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - REPAP 2020 ΑΠΟ
EREC ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΕΑΠΕΚ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (European Renewable
Energy Council), σε συνεργασία με το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και
τον Σύνδεσμο Εταιριών Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας
Κύπρου
(ΣΕΑΠΕΚ),
διοργανώνει εργαστήριο συνεργασίας για
τη δημιουργία του Χάρτη Πορείας για τη
Βιομηχανία ΑΠΕ της Κύπρου για το 2020,
στις 23 Απριλίου 2010.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου REPAP
2020. Το έργο αυτό στοχεύει να βοηθήσει
στην εφαρμογή των στόχων της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων και των
Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Περισσότερα για
το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
(http://www.repap2020.eu/ ).
Αποτελέσματα του έργου αυτού είναι η
δημιουργία Χάρτη Πορείας της βιομηχανίας
ΑΠΕ και στα 27 κράτη μέλη. Οι προσκλήσεις
στάληκαν ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους
του κλάδου Βιομηχανίας ΑΠΕ της Κύπρου.
Για περισσότερες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Ενεργειακό Γραφείο τηλ. 22667716/26 ή
Info@cea.org.cy .
ΣΤΑΘΗΚΕ Η 1Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στο υπο κατασκευή
Αιολικό Πάρκο στους
Ορείτες στην Πάφο
στέκονται όρθιες 2
από
τις
41
ανεμογεννήτριες,
η
καθεμιά
από
τις
οποίες
αποτελείται
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από πύργο 80m και τρία πτερύγια 45m το
καθένα. Η πρώτη ανεμογεννήτρια ορθώθηκε τη
Δευτέρα 22/03/2010 και υπολογίζεται ότι σε τρεις
μήνες
ξεκινήσει
η
παραγωγή
πράσινης
ηλεκτρικής ενέργειας από το πρώτο Αιολικό
Πάρκο της Κύπρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ALGIRDAS ŠEMETA:
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο Επίτροπος για τη Φορολογία κος Algirdas
Šemeta θα παρουσιάσει πρόταση για
επαναφορά του φόρου του άνθρακα στην ΕΕ
στην ενεργειακή χρήση κατά τους ερχόμενους
μήνες. Η πρόταση αναγγέλθηκε αρχικά από τον
προκάτοχό του κο László Kovács.
Ο κος Algirdas Šemeta θεωρεί ότι αυτή η
περίοδος είναι σωστή για την ώθηση ενός
τέτοιου φόρου. Η ιδέα είναι να εισαχθούν οι
εκπομπές CO2 στην Οδηγία του 2003 για την
ενεργειακή
φορολογία
(φορολόγηση
ενεργειακών
προϊόντων)
για
να
το
ευθυγραμμίσει με τους στόχους κλίματος της
ΕΕ.
Ένας από τους στόχους ήταν να βελτιωθεί η
σύνδεση μεταξύ της Οδηγίας του 2003 και του
Σχεδίου Εμπορίας Εκπομπών ETS. Ο φόρος θα
είναι μια ελάχιστη επιβολή στην περιεκτικότητα
σε CO2 των καυσίμων για τα αυτοκίνητα, τη
θέρμανση ή την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η Γαλλία ωθεί παρόμοιο φόρο. Η Ιρλανδία
συμφωνεί με την ιδέα. Η Σουηδία, η Δανία και η
Φινλανδία είχαν τους φόρους άνθρακα για
χρόνια.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ
Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά
με έναν κοινό ορισμό για τους έξυπνους
ενεργειακούς μετρητές μέχρι το τέλος του έτους,
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ανέφερε η Ιταλίδα ευρωβουλευτής κα Patrizia
Toia και ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για
τα αποτελέσματα έρευνας σε σχετική
συνεδρίαση.
Ενημέρωσε ότι η ΕΕ χρειάζεται κοινή
μεθοδολογία
για
τη
μέτρηση
της
ενεργειακής χρήσης και τις εκπομπές
άνθρακα. Αυτό απαιτεί καθολικά πρότυπα
για τα όργανα ενεργειακών μετρήσεων
όπως π.χ. οι έξυπνοι μετρητές. Η κυρία Toia
απαιτεί
επίσης
συγκεκριμένο
πολιτικό
έγγραφο για τους έξυπνους μετρητές.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2
009_2014/documents/itre/pr/805/805198/805
198en.pdf
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
SET-PLAN
Σε ένα κοινό ψήφισμα από το S&D, το ALDE
και Greens/EFA, εγκρίθηκε στην ολομέλεια
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στο
Στρασβούργο την Πέμπτη 11 Μαρτίου, το
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET-Plan)
που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2009 για
χρηματοδότηση της στρατηγικής για τις
καθαρές, βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του κλίματος
για το 2020.
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η
χρηματοδότηση θα απαιτούσε μια ετήσια
συμβολή από τους προϋπολογισμούς της
ΕΕ τουλάχιστον €2 δισεκατομμύρια. Σε αυτό
το πλαίσιο, καλούν την Επιτροπή και τα
κράτη
μέλη
να
θέσουν
επειγόντως
χρονοδιάγραμμα για τους πόρους που θα
πρέπει να δεσμεύσουν προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα αρχίσουν
να καταβάλλονται από το 2010. Το
Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται επίσης
να κάνουν σωστή χρήση των συζητήσεων
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σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση των
τρεχουσών και μελλοντικών οικονομικών
προοπτικών της ΕΕ για να προσαρμόσουν
τους προϋπολογισμούς της ΕΕ στις πολιτικές
προτεραιότητες.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα ενισχυθούν για να
επενδύσουν σε επεμβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης στα σπίτια τους, χάρη
σε ένα σχέδιο δανείων από την κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πράσινα δάνεια θα
αφορούν επενδύσεις σε θερμομόνωση, ηλιακά
πλαίσια και χρήση
άλλων πράσινων
τεχνολογιών.
Περίπου 500 σπίτια
στο Birmingham,
στο Sunderland,
στο Sutton και στο
Stroud
έχουν
συμπεριληφθεί
στο πειραματικό σχέδιο «Pay as you go» με
συνολική δαπάνη £4 εκατομμύρια.
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στοχεύει
να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των
υφιστάμενων κατοικιών που σε αριθμό
ανέρχονται στα 22 εκατομμύρια. Οι επεμβάσεις
για
βελτίωση
θα
συμπεριλαμβάνουν
θερμομόνωση,
χρήση
μικρής
κλίμακας
τεχνολογίες ΑΠΕ π.χ. ηλιακοί συλλέκτες ή αντλίες
θερμότητας.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως το
εθνικό σημείο αναφοράς (national focal
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point)
για
το
συγχρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη» (Intelligent Energy for Europe)
και το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου,
διοργανώνουν ημερίδα πληροφόρησης
για το εν λόγω Πρόγραμμα. 13 Απριλίου
2010,
Δημοσιογραφική
Εστία,
Για
πληροφορίες
επικοινωνήστε
στο
22409379.
14-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, 6Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ

Με βασικό θέμα την ενέργεια και τις
Ανανεώσιμες
Πηγές
Ενέργειας,
θα
πραγματοποιηθεί
στη
Σόφια
της
Βουλγαρίας το 6ο Διεθνές Συνέδριο και
Έκθεση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
στις14-16 Απριλίου 2010. Πρόκειται για το
σημαντικότερο γεγονός για την ενέργεια
στην ΝΑ Ευρώπη για το 2010 το οποίο
συνδυάζει
με
μοναδικό
τρόπο
τα
επιστημονικά και τα επιχειρηματικά θέματα
και προσφέρει ιδανικές ευκαιρίες για
ενημέρωση, προβολή και δικτύωση στον
κλάδο την ενέργειας.
Για πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.viaexpo.com
15-17/04/2010 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗΝ INSPEQ LTD
Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, Οδηγία
2002/91 ΕΚ, Μέρος 1:
Βασικές Αρχές
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – Υγρομόνωση –
Θερμομόνωση, 15-17 Απριλίου 2010,
Λεμεσός Ξενοδοχείο Ajax
Πληροφορίες: ndinos@cytanet.com.cy

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ
Το ΚΕΕ διοργανώνει το σεμινάριο «Τεχνικές
μετρήσεων και μεθοδολογία ενεργειακών
επιθεωρήσεων». Στόχος του προγράμματος
είναι να παρουσιαστούν οι Τεχνικές Μετρήσεων
και Μεθοδολογία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες να είναι σε
θέση να αξιολογήσουν την ενεργειακή
συμπεριφορά του κτιρίου με υπολογιστικές
μεθόδους και στη βάση της πραγματικής τους
συμπεριφοράς.
Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, τηλ. 22466633, Email:
kee@etek.org.cy

8TH EUROPEAN FORUM ON ECO-INNOVATION
20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovati
on2010/1st_forum/index_en.htm
2ND ALGAE WORLD EUROPE
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
το ετήσιο Συνέδριο για την παραγωγή υγρών
βιοκαυσίμων από μικροφύκη στις Βρυξέλλες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
το
πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.cmtevents.com/eventschedule.as
px?ev=100411&
18-19 ΜΑΪΟΥ - ΑΘΗΝΑ

Financial Times Global Events, το Ινστιτούτο για
την κλιματική και ενεργειακή ασφάλεια και η
C&C International διοργανώνουν την τρίτη
διάσκεψη κορυφής της Μεσογείου για την
αειφόρο ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα 18-19 Μαίου 2010. Αναμένεται η
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Μάρτιος 2010
συμμετοχή υψηλόβαθμων κυβερνητικών
αξιωματούχων, χρηματοδοτών,
πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων.

χρηματοδότηση για νέες επενδύσεις στην
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα:
http://www.ftglobalevents.com/medsustain
ableenergy/overview.asp

www.eib.org/elena

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη υποβολής προτάσεων για το
2010 στα πλαίσια του προγράμματος
Intelligent Energy Europe έχει ανακοινωθεί
με τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων
24 Ιουνίου 2010. Η προκήρυξη του 2010
περιλαμβάνει υποβολή προτάσεων που θα
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες
μεταφορές
και
ολοκληρωμένες
πρωτοβουλίες.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

http://www.eceee.org/buildings

ELENA: ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι αστικές περιοχές αντιπροσωπεύουν
περίπου το 70% της κατανάλωσης ενέργειας
της ΕΕ, ωστόσο οι δυνατότητες για
επενδύσεις
στη
βιώσιμη
ενέργεια
παραμένουν
σε
μεγάλο
βαθμό
αναξιοποίητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
έχει
ξεκινήσει
μια
νέα
πρωτοβουλία για χορήγηση ενισχύσεων
που ονομάζεται ELENA ((European Local
Energy Assistance). Η πρωτοβουλία αυτή θα
βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές
να
προσελκύσουν
εξωτερική

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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