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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WE-QUALIFY
Στις 15 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου συνάντηση των εταίρων
του ευρωπαϊκού προγράμματος We-Qualify με εκπροσώπους
οργανισμών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την πιθανή
βελτίωση του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
WE-Qualify.
Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, αποτελείται από τρία διαφορετικά εγχειρίδια, ένα για κάθε
δεξιότητα:
• Εγχειρίδιο
θερμομόνωσης

για

τη

Δεξιότητα

1:

Εγκαταστάτες

• Εγχειρίδιο για τη Δεξιότητα 2: Εγκαταστάτες
κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας
• Εγχειρίδιο για τη Δεξιότητα 3: Εγκαταστάτες λεβήτων
και θερμαστρών βιομάζας
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης
οι στόχοι του έργου WE-Qualify, η πρόοδος των εργασιών,
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αλλά και τα εγχειρίδια για
τις τρεις δεξιότητες. Οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στις
εγκαταστάσεις των εργαστηρίων που διαμορφώθηκαν ειδικά για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του WE-Qualify.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.cea.org.cy/we_qualify/
ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα τηλέφωνα 22667716 ή 22667726.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PV-NET «Προώθηση της
φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω του βέλτιστου συμψηφισμού
ενέργειας» δημιουργήθηκε το Εργαλείο Βελτιστοποίησης
Ενεργειακού Συμψηφισμού, το οποίο είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του έργου, www.pvnetmetering.eu.
Το Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ενεργειακού Συμψηφισμού είναι ένα λογισμικό με αλγόριθμους που
υπολογίζουν το βέλτιστο σύστημα συμψηφισμού για μια δεδομένη τοποθεσία, με βάση τις συνθήκες
του δικτύου, τα σχετικά κόστη παραγωγής από συμβατικές πηγές και φωτοβολταϊκά, το ηλιακό
δυναμικό και το βαθμό διείσδυσης των φωτοβολταϊκών.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικτυακή εφαρμογή που συνδέεται με τη βάση δεδομένων PVGIS
και παρέχει στους χρήστες τις εξής διευκολύνσεις:
·

Παρέχει ένα εργαλείο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με βάση το σύστημα συμψηφισμού
ενέργειας

·

Βοηθά τους επενδυτές να κάνουν τις σωστές επιλογές στη διαστασιολόγηση του συστήματος

·

Βοηθά τους επενδυτές να αποτιμήσουν μια τέτοια επένδυση

·

Παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς ένα εργαλείο για να
εξειδικεύσουν διάφορες πολιτικές συμψηφισμού

Το Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ενεργειακού Συμψηφισμού χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης
στο διαδίκτυο, είναι εύκολα κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη και παρέχει προκαθορισμένες
τιμές, ώστε μη-ειδικοί χρήστες να μπορούν να διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν ένα σύνθετο
πρόβλημα.
Το έργο PV-NET συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω
του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών στα τηλέφωνα 22667716/22667726 ή με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα τηλέφωνα
22892272/22894396. Για το Εργαλείο πατήστε εδώ.
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«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, NEARLY ZERO SPORT FACILITIES»,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στις 26 Ιανουαρίου 2016, ο Δήμος Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών διοργάνωσαν συνάντηση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
ενεργειακού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
κολυμβητηρίου Λευκωσίας, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας, Nearly Zero Sport Facilities».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από τον
ενεργειακό έλεγχο που εκπονήθηκε στο κολυμβητήριο Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση
προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού, χαμηλού, μέσου και υψηλού κόστους, καθώς και
επεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα σε σημεία που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις
του κολυμβητηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, στα τηλέφωνα 22667716/ 222667726.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “O ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΜΑΣ”
Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και
περισσότερο από παγκόσμιες περιπλοκότητες και αλληλεξαρτήσεις. Η
κατανόηση αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται ως προς την
παγκόσμια πολιτότητα αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ζωτική
σημασία. Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε διάφορα παγκόσμια
ζητήματα, η παγκόσμια εκπαίδευση στο σχολείο είναι άκρως απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί,
χρειάζονται τα απαραίτητα υλικά και μεθοδολογίες για να διευκολυνθούν στο να κατανοήσουν
διάφορα παγκόσμια ζητήματα αλλά και να τα μεταφέρουν στους μαθητές τους με τον πιο κατάλληλο
τρόπο. Το πρόγραμμα «Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας» είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europe-AID), το οποίο αποσκοπεί στο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τα
μικρά παιδιά να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν τον κόσμο μας, να παρατηρήσουν το φυσικό τους
περιβάλλον και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην Κύπρο, το πρόγραμμα συντονίζεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό, Future Worlds Center.
Το τριετές πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη
Ιανουαρίου, είχε ως απώτερο στόχο να ευαισθητοποιήσει τα
μικρά παιδιά (ηλικίας 3-8 χρονών) και να αλλάξει τις
συμπεριφορές τους απέναντι στα θέματα ανάπτυξης,
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να αναλάβουν δράση
για να στηρίξουν αειφόρους τρόπους ζωής. Το πρόγραμμα
δημιουργήθηκε με τρόπο που να εξετάζει συγκεκριμένα βασικά
θέματα εκπαίδευσης, όπως την έννοια της Αλληλοσύνδεσης
(τοπικοί-παγκόσμιοι συσχετισμοί), την Αειφόρο Ανάπτυξη (διαμόρφωση περιβαλλοντικής
συνείδησης) και την έννοια της Δικαιοσύνης (μέσω του Δίκαιου Εμπορίου).
Το πρόγραμμα στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, ούτως
ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες τους για
να μπορέσουν να προσθέσουν δραστηριότητες που παρακινούν
τη μάθηση παγκόσμιων θεμάτων στην καθημερινή διδασκαλία
των παιδιών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 85
εκπαιδευτικοί από 54 σχολεία από όλη τη Κύπρο,
συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων και σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια της τελικής ευθείας του προγράμματος, διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς (KΠΕ Αθαλάσσας - 16/01/16, ΚΠΕ Ακρωτηρίου – 23/01/16) σε συνεργασία με την
ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στα εν λόγω σεμινάρια,
συμμετείχαν 46 εκπαιδευτικοί, αντιπροσωπεύοντας 20 καινούρια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί θα
συνεχίσουν την εφαρμογή του προγράμματος μέσω των δραστηριοτήτων και του υλικού που τους
δόθηκε, το οποίο διατίθενται και στην ιστοσελίδα του προγράμματος). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τον οργανισμό Future Worlds Center, επισκεφθείτε
τις πιο κάτω σελίδες:
http://www.worldfromourdoorstep.com/index.php/el/ και
http://www.futureworldscenter.org/index.php/en/.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREEN S

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συμμετέχουν ως εταίροι στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έργο «GreenS».
Ο στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει Δημόσιες Αρχές και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη
διεκπεραίωση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) για προϊόντα και υπηρεσίες που θα έχουν ως
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Στα πλαίσια του έργου, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή των εθνικών εμπλεκόμενων φορέων
για την υποστήριξη των ΠΔΣ,
• Δημιουργία διαδικτυακής βάσης πρότυπων εγγράφων διαγωνισμού ΠΔΣ, τα οποία θα μπορούν
να αξιοποιηθούν και
• Πιλοτική εφαρμογή 3 ΠΔΣ στην Κύπρο, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα εργαλεία του
έργου GreenS
Οι ενδιαφερόμενες αρχές ή φορείς που επιθυμούν, είτε να συμμετέχουν στη συμβουλευτική
επιτροπή του έργου, είτε να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή ακόμη
να λάβουν υποστήριξη για την υλοποίηση πιλοτικών ΠΔΣ, μπορούν να επικοινωνήσουν με το
Ενεργειακό Γραφείο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών στα τηλέφωνα 22667716/22667726 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου
http://greensproject.eu
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

«Κ ΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ»: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΕΑ, ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την
κυκλική οικονομία, ώστε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να επιτύχουν τη μετάβαση
προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, στην οποία οι
πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Οι
προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στο «κλείσιμο του κύκλου
ζωής» των προϊόντων μέσω της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία.
Οι προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος: από την παραγωγή και την
κατανάλωση, μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η
μετάβαση αυτή θα υποστηριχθεί οικονομικά με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη
διαχείριση αποβλήτων, καθώς και από επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο.
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
Η δέσμη για την κυκλική οικονομία δίνει ένα σαφές μήνυμα στους οικονομικούς παράγοντες ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μετασχηματίσει την οικονομία της,
ανοίγοντας τον δρόμο σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα. Τα
γενικά μέτρα για την αλλαγή του κύκλου ζωής των προϊόντων υπερβαίνουν την περιοριστική
επικέντρωση στο στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής και υπογραμμίζουν τη σαφή φιλοδοξία της
Επιτροπής να μεταμορφώσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιφέρει αποτελέσματα.
Καινοτόμοι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης αναμένεται να προκύψουν
σταδιακά με τα κίνητρα που θα δοθούν. Η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, με την παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιμων και ολοένα πιο
σπάνιων πόρων, μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης πόρων και προσδίδοντας νέα
αξία στα απόβλητα. Μερικές από τις βασικές δράσεις που εγκρίθηκαν και πρόκειται να
υλοποιηθούν από την Επιτροπή, κατά την τρέχουσα θητεία της, περιλαμβάνουν:
· Δράσεις για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, οι οποίες περιλαμβάνουν μια κοινή
μεθοδολογία μέτρησης, βελτιωμένη επισήμανση της ημερομηνίας, και εργαλεία για την επίτευξη
του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ ως το
2030.
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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· Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για δευτερογενείς πρώτες ύλες, προκειμένου να αυξηθεί η
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά.
· Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όσον
αφορά την ανακυκλωσιμότητα, τη βιοαποδομησιμότητα, την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα
πλαστικά, καθώς και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για σημαντική μείωση των
θαλάσσιων απορριμμάτων
· Σειρά δράσεων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, στις οποίες περιλαμβάνεται νομοθετική
πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
HORIZON 2020, ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2017
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει τα επόμενα δύο χρόνια 16
δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία,
μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon 2020. Το νέο
Πρόγραμμα Εργασίας 2016-2017, που υιοθετήθηκε στις 13
Οκτωβρίου 2015 προσφέρει πολλές χρηματοδοτικές ευκαιρίες
μέσα από μια σειρά προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων
δράσεων, όπως τα Βραβεία Horizon, που όλα μαζί καλύπτουν σχεδόν 600 θέματα.
Το νέο πρόγραμμα εργασίας που αφορά στην ενέργεια έχει τον τίτλο «Ασφαλής, Καθαρή και
Αποδοτική Ενέργεια» και χρηματοδοτεί προγράμματα για την ενέργεια κάτω από τους άξονες
«ενεργειακή αποδοτικότητα» και «ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα».
Ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας για την ενέργεια, όπως και λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες
υποβολής προτάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.
BALKAN-MED 2014‐2020: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Το νέο πρόγραμμα ‘Balkan‐Mediterranean 2014‐2020’
αποτελεί ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας
που απευθύνεται σε εταίρους από τρεις χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρο και
Βουλγαρία) και από δύο υπό ένταξη χώρες (Αλβανία
και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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Το πρόγραμμα Balkan-Med συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και θα διαθέσει συνολικά
39.727.654 ευρώ.
Οι προτάσεις για υποβολή έργων πρέπει να εμπίπτουν στους δύο άξονες προτεραιότητας
(Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και Περιβάλλον).
Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έχει ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε σε
αυτό το σύνδεσμο.
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έχει ανοίξει η πρώτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων
στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συνολικά 16
εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για προγράμματα που θα εμπίπτουν στους τρεις άξονες
προτεραιότητας:
1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας
2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
3. Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο.
INTERREG EUROPE: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Interreg
Europe, έχει ανακοινωθεί η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων έργων, τα οποία θα εμπίπτουν σε μία από τις εξής
κατηγορίες:
1. Έρευνα και καινοτομία
2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
3. Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
4. Περιβάλλον και διαχείριση πόρων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 13
Μαΐου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ URBACT ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής δημοσιεύει την πρώτη προκήρυξη της
πρωτοβουλίας URBACT INNOVATIVE ACTIONS. Το
ποσό της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται σε 80 εκ.
ευρώ και επικεντρώνεται στις ακόλουθες τέσσερεις ενότητες:
• Ενεργειακή μετάβαση
• Αστική φτώχεια (με έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές)
• Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
• Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία
Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το περιεχόμενο της πρόσκλησης και τη
συμπλήρωση των αιτήσεων και προτάσεων θα διοργανωθούν τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις σε
Βρυξέλλες, Ρίγα, Ρώμη και Κρακοβία εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.
Για την πρώτη ημερίδα που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.uia-initiative.eu/en/brusselsapplicant-seminar. Οι σύνδεσμοι για δήλωση συμμετοχής στις άλλες τρεις εκδηλώσεις θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
Η πρωτοβουλία URBAN INNOVATIVE ACTIONS προσβλέπει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων
αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός
της πρωτοβουλίας είναι 371 εκ. ευρώ για την περίοδο 2016-2020. Τα έργα που θα επιλεγούν θα
έχουν μέγιστο προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ από κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ), με μέγιστο ποσοστό
συγχρηματοδότησης 80% και διάρκεια υλοποίησης έως τρία έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία URBACT INNOVATIVE ACTIONS, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, www.uia-initiative.eu.
ΔΙΚΤΥΟ SOLAR-ERA.NET
Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, το οποίο δραστηριοποιείται
στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή
ενέργεια και στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας, ανακοίνωσε Κοινή Διεθνική
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
Επιπλέον, το Δίκτυο διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης στις 24 και 25 Φεβρουαρίου
2016 στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία. Στόχος της ημερίδας είναι η ανταλλαγή εμπειριών από τη
συμμετοχή σε διεθνικά προγράμματα, η δημιουργία υψηλού επιπέδου δικτύων συνεργασίας και η
ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο τηλέφωνο
22205033.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

9

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

Ιανουάριος 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ENERGY EFFICIENT DECARBONISATION: CUTTING COSTS IN PARIS AND BEYOND», 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2016, στις Βρυξέλλες,
ημερίδα με τίτλο «Εnergy efficient decarbonisation: Cutting
costs in Paris and beyond».
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), σε
συνεργασία με το Fraunhofer ISI, το ClimateWorks και το International Energy Agency (ΙΕΑ).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «How energy efficiency cuts
costs for a 2-degree future», που εκπονήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ClimateWorks. Η
μελέτη επικεντρώνεται στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμπερίληψη δράσεων για
την αποδοτική χρήση ενέργειας στις προσπάθειες για απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το όριο των δύο βαθμών κελσίου.
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της έκθεσης «Energy Efficiency Market Report 2015» του ΙΕΑ, η οποία
καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η σχέση μεταξύ των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και των
αγορών ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση των επενδύσεων για έργα στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ», 23, 25 & 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και ο Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης διοργανώνουν σεμινάριο κατάρτισης
επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) με θέμα «Σχεδιασμός και ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης
με υγρά και αέρια καύσιμα», στις 23, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2016,
στην Αίθουσα Διαλέξεων 1 (D000318) του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών. Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή
ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού,
ρύθμισης, λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες, ούτως ώστε οι
εκπαιδευόμενοι μηχανικοί να είναι ικανοί να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
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Τα έντυπα συμμετοχής πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, www.cea.org.cy.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 23-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, WELS, ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας 2016, ένα από τα μεγαλύτερα
ετήσια συνέδρια που διοργανώνονται στην Ευρώπη στον τομέα της
ενέργειας, θα λάβει χώρα στις 24 με 26 Φεβρουαρίου 2016, στην πόλη
Wels της Αυστρίας.
Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας περιλαμβάνουν συνέδρια με θέμα
τη βιομάζα, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και τις ενεργειακές
υπηρεσίες, έκθεση για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
ενεργειακής απόδοσης, επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους αξιοποίησης βιομάζας και σε κτίρια με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση.
Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας διοργανώνονται για πάνω από 20 χρόνια και το 2015 είχαν
προσελκύσει πάνω από 750 συμμετέχοντες από 64 χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

SAVE THE DATE: INTERREG EUROPE NETWORKING EVENT: 22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ROTTERDAM, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Στις 22-23 Μαρτίου 2016 θα διοργανωθεί
στο Rotterdam της Ολλανδίας η δεύτερη
ημέρα γνωριμίας και δικτύωσης, στα
πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος
Interreg Europe 2014-2020. Στην εκδήλωση
αυτή
αναμένεται
να
παρευρεθούν
περισσότεροι από 650 ενδιαφερόμενοι φορείς από όλη την Ευρώπη, ενώ θα διοργανωθούν
ξεχωριστά εργαστήρια για όσους εταίρους χρειάζονται υποστήριξη για την υποβολή των προτάσεων
τους.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Interreg Europe στην ιστοσελίδα
του προγράμματος, www.interregeurope.eu. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα
για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Ιανουαρίου 2016.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Gudmundsson, H., Hall R. P., Marsden G., Zietsman, J. (2016) Sustainable Transportation, Indicators,
Frameworks and Performance Management. Heidelberg: Springer-Verlag and Frederiksberg:
Samfundslitteratur.
ISBN: 978-3-662-46924-8
Διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο
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