ПОКАНА
за участие в обучително-информационна кампания по проект DEESME
за повишаване на енергийната ефективност в българските предприятия
Уважаеми Дами и Господа,
От името на екипа на Европейски център за качество ООД и Агенцията за устойчиво
енергийно развитие имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в обучителноинформационната кампания на проект DEESME: „Разработване на национални схеми за
енергийна ефективност в МСП”, изпълняван в рамките на програма „Хоризонт 2020“.
Целта на събитието е запознаване с подхода DEESME за подпомагане на българските
предприятия в прилагането на мерки за пестене на енергия и внедряване на нисковъглеродни
технологии, със специален фокус върху предстоящата процедура за „Енергийно ефективни
технологии в МСП“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
и предвидените мерки за подобряване на енергийната ефективност на бизнеса в проекта на
Националния план за възстановяване и устойчивост.
Събитието ще се проведе на 31 март 2022 г. /четвъртък/ от 14.00 до 17.00 часа в Зала
Нютон, ет. 2, Гранд Хотел Милениум София, бул. Витоша 89В, 1463 София.
Местата в залата са ограничени, като ще бъдат спазени всички мерки за безопасност и
ограничаване разпространението на COVID-19. Участието в събитието е напълно безплатно!
Моля да потвърдите Вашето присъствие, като попълните електронната регистрационна
форма за участие най-късно до 30 март 2022 г. (понеделник) на следния линк:
https://forms.gle/BZSC4nHJCHVMXmdp6
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на посочените телефони:
02 975 34 71 или 0884 26 19 74.
Очакваме Ви!
С уважение,

С уважение,

Европейски център за качество ООД

Агенция за устойчиво енергийно развитие

ПРОГРАМА
Обучително-информационна кампания
по проект
DEESME: „Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в МСП”
Зала Нютон, ет. 2, Гранд Хотел Милениум София
бул. Витоша 89В, 1463 София
31 март 2022 г.
Часове

Тема

13:40-14:00

Регистрация и кафе

14:00-14:20

Официално откриване на събитието
Цветомира Кулевска
Директор ГД „Координация и управление на ЕЕ и ВИЕ”, АУЕР

14:20-14:50

Процедура за „Енергийно ефективни технологии в МСП“, оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Мерки за подобряване на енергийната ефективност на бизнеса в проекта на
Националния план за възстановяване и устойчивост.
Кирил Гератлиев
Управител, Европейски център за качество ООД

14:50-15:30

Подходът DEESME: Подпомагане на българските предприятия в процеса на
енергийно обследване и внедряване на системи за управление на енергията с
акцент върху допълнителните ползи от подобряването на тяхната енергийна
ефективност.
проф. д-р Елка Василева,
УНСС, председател на УС на Клуб 9000

15:30-16:00

Въпроси и отговори

16:00–17:00

Закриване на събитието и коктейл за всички участници

Повече информация за проекта може да получите на нашата интернет страница: www.deesme.eu
Следвайте DEESME в:

@DEESMEH2020
#DEESMEH2020

@DEESMEH2020
#DEESMEH2020

