XXII-та ежегодна конференция на ЕкоЕнергия и семинар за общински енергиен
мениджмънт
В периода 12-13 ноември в гр. Габрово и онлайн ще се състои XXII ежегодна конференция на
ЕкоЕнергия „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и
техническа помощ за местните власти“, организирана с подкрепата на проект „Нашите
сгради“ на Европейската климатична инициатива (EUKI). Събитието включва актуални теми,
свързани с програмите за обновяване на сградния фонд и финансирането на общинските
проекти за енергийна ефективност, представени от участници от професионалните и
експертните среди, като Националната енергийна стратегия и Европейската зелена сделка
(зам.-министър Жечо Станков, МЕ); Политики и мерки в подкрепа на обновяването на сградния
фонд, възможности по инициативата Renovation Wave (Ивайло Алексиев, АУЕР); Местните
власти за ефективно провеждане на политиките за енергийно ефективност (представител на
НСОРБ); Строителният бизнес и програмите за сградното обновяване (представител на КСБ);
Ролята на финансиращите институции (представители на ФЕЕВИ и НДЕФ). Заедно с тях ще бъдат
представени предстоящи проекти за общински енергиен мениджмънт, общинско планиране,
подобряване на чистотата на въздуха и облекчаване на енергийната бедност. Пълна
информация за събитието можете да намерите на адрес https://fb.me/e/5WbMh3nJ3).
В рамките на конференцията (на 13-ти ноември от 11:30 до 13:00 ч.) Националния Доверителен
Екофонд съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект организират информационен
семинар „Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри практики и възможности за
внедряване в българските общини“. Основният акцент на семинара ще бъде анонсирането на
възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български
общини с подкрепата на проект MEMS, изпълняван от НДЕФ и ЕнЕфект по линия на
Европейската климатична инициатива (EUKI). В допълнение, по време на семинара ще бъдат
представени добрите практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му
при привличане на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска
енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските
общини, участващи в проекта.
Съгласно изискването за спазване на противоепидемичните мерки, броят на присъстващите в
събитието е ограничен до 50 души. Освен присъствено, за участниците е осигурено и
директното излъчване в платформата Зуум, чрез която ще могат да бъдат задавани въпроси в
реално време. Линк за достъп до платформата ще бъде получен на посочения от участниците
имейл след регистрация на адрес: https://forms.gle/roHxwLxGNJgzPpsP6.

