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Noutăți din domeniul energiei regenerabile si
tehnologiilor inovative

Apel pentru propuneri de proiecte
cadrul Planului de implementare
inițiativei comune „Pile de combustie
hidrogen” – Programul Cadru 7
Comisiei Europene
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Comisia Europeană a publicat in data de 3 mai
2011 un apel pentru propuneri de proiecte in cadrul
Planului de implementare a initiativei comune “Pile
de combustie şi hidrogen”.
Planul Strategic European pentru tehnologiile din
domeniul energiei (SET) a identificat celule de
combustie şi hidrogen ca fiind tehnologiile necesare
in Europa pentru atingerea obiectivelor propuse
pentru anul 2020, cum ar fi reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, ponderea mai mare a
surselor regenerabile de energie în mixul energetic
şi reducerea semnificativa a consumului de energie
primară.
[Mai multe informații]

Inter Solar Europe - Cea mai mare
expozitie
pentru
industria
solara
organizata la Munchen in perioada 8-10
iunie 2011
Evenimentul ofera posibilitatea producatori de
echipamente solare din toata Europa de a-si
prezenta produsele dar si de a stabili intalniri de
afaceri cu alte firme participante.
Seminarul SOLARHOUSE 50+ organizat in cadrul
expozitiei va prezenta un concept prin care o
cladire poate sa-si acopere cel putin jumatate din
necesarul de caldura utilizand energia solara si se
adreseaza in primul rand arhitectilor, proiectantilor,
inginerilor, dezvoltatorilor si instalatorilor de
echipamente solare.
Evenimentul este organizat cu sprijinul Enterprise
Europe Network, cea mai mare retea de sprijin
pentru afaceri din Europa.
[Mai multe informatii]

Lansarea campaniei de depunere si
selectie a propunerilor de proiecte LIFE+
2011
Comisia Europeana a lansat campania de
depunere si selectie a propunerilor de proiecte
LIFE+ pentru anul 2011, cu termen limita de
depunere a propunerilor de proiecte 18 iulie 2011.
Totodata, Comisia invita entitatile interesate sa
aplice proiecte avand la baza pachetul de aplicare
2011.
[Mai multe informații]
Nici Comisia Europeana, nici vreo alta persoana actionand in numele Comisiei Europene nu poate fi
considerata responsabila pentru modul in care ar putea fi folosite informatiile din acest document.
Viziunea promovata in acest document apartine autorului si nu reflecta neaparat politicile Comisiei
Europene.
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