PROGETTO D’AREA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2009”
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO

СЕМИНАР
Възобновяеми Източници на Енергия: Италианския опит и добри практики в
геотермалната, слънчева и вятърна енергия. Възможности за инвестиции
65ma МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
вторник, 29 септември, 14.30 – 16.30 ч.
Палата 8 – Зала Пресклуб, Конгресен център
Програма (draft)
14.15ч.

Регистрация на участниците

14.30ч.

Откриване
- Марко Монтеки, Президент, Италианска търговска камара в България
- Н. Пр. Стефано Бенацо, Посланик , Посолство на Италия
- Фабрицио Камастра, Директор, Италиански институт за Външна
търговия в София (ИЧЕ)
Политиката на българското правителство в сферата на Възобновяеми
енергиини източници (ВЕИ)
- Мая Христова, Зам. Министър, Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма ( поканен)

14.45ч.

15.00ч.

Конкретни практики за инвестиции в сектора на ВЕИ в България
- Доменико Палмиери, Проджеотех ООД – Експертен съвет Структурни
фондове и европейски програми към Италианска търг. камара в България

15.15ч.

Опита на Мерлони Проджети АД в България
- Стефано Катанео, Мерлони Проджети АД, Италия

15.30ч.

Фиера дел Леванте за интернационализацията на сектора ВИЕ
- Антонио Чуфреда, Президент, ФДЛ Сервици Бари, Италия

15.45ч.

ВЕИ клъстера на Област Пулия, Италия и опита в Енергийната ефективност
- Карло Мария Мартино, Вице президент, ВЕИ Клъстер Пулия и Президент,
Специална Агенция към Търговска камара гр. Бари ‐ AICAI
- Рикардо Фильолия‐ Гл.секретар, КОНФАПИ и Президент, Консорциум Co.Api
Export , гр. Бари, Италия

16.00ч.

Система за насърчаване на фотоволтаични паркове в Италия
- Франческо Маджи, Президент, КОНФАПИ Бари, Секция Енергия

16.15ч.

Дискусия

16.30ч.

Закриване

(Предвиден симултанен превод: италиански/български)
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65ma ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ПЛОВДИВ
България ‐ Пловдив, 28 септември – 3 окотмври 2009 г.
Изложение, посветено на инструменталните блага, представляващо най‐важното
събитие в областта на технологиите и инвестициите не само в България, но и в района на
Балканите и е разположено на площ от 125.000 кв.м.
DESK на Италианските търговски камари в Чужбина по проект Устойчива околна среда 2009 (Палата
2, щанд 2F10), представен в рамките на колективно италианско участие, предоставя на посетителите и
изложителите информация и възможности за технологично и техническо коопериране с почти всички
европейски страни и събира запитвания за контакти и сътрудничество от страна на местните МСП.

СЛЕДВАЩИ СЪБИТИЯ
SAIENERGIA ‐ SAIE, Международен салон за строителство
Болоня, 28 ‐31 октомври 2009 г.
SAIE, Международен салон за строителство ‐ от 45 години е изложението лидер на местния
пазар на строителството и сред най‐важните на международно ниво след 2008г. чрез
салона SAIENERGIA, посветен на устойчивото строителство, съобразено с опазването на
околната среда, енергийната ефективност и сигурността (http://www.saie.bolognafiere.it/).
Мрежата от Италиански търговски камари в чужбина (CCIE) ще даде своя принос за развитието на
сектора на Social housing и енергийна ефективност, който представя актуалните приоритети в Света на
строителството. За тази цел CCIE ще бъдат представени на SAIE ENERGIA със свои Информационен
DESK “Устойчива околна среда 2009”.

ECOMONDO – Международно изложение за оползотворяване на материали
и енергия и устойчиво развитие
Панаир Римини, 29‐30 окотмври 2009 г.
Специалната агенция SIDI Eurosportello на Търговска камара в Равена, Унионкамере
Област Емилия‐Романя, в сътрудничество с Търговксите камари от Област Емилия‐Романя и
Италианските търговски камари в чужбина организират “Ecobusiness cooperation event”, 2 дни за
двустранни срещи между фирми, изследователски центрове, университети от цяла Европа, които
имат за цел да промотират въможностите за търговско коопериране и технологичен трансфер на
международно ниво.
Събитието е на 29 и 30 октомври в рамките на изложение ECOMONDO 2009, международен панаир за
оползотворяване на материали и енергия и за устойчиво развитие с помощта на мрежата на
ENTERPRISE EUROPE NETWORK.
Основни сектори:
Ще вземат участие фирми и организации от областта на технологиите за околна среда, управление на
отпадъци, третиране и пречистване на въдуха и водата, възобновяеми източници на енергия,
устойчива мобилност и био‐строителство .

Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

1/B Oborishte Street, Sofia 1504  Bulgaria  Tel./Fax: +359 2 8463280/1  info@camcomit.bg  www.camcomit.bg
Membro dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero
Riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 518/70

