ПРОГРАМА
Дата:

11 април 2013 г., четвъртък, гр. Стара Загора, хотел Верея, зала 1

Тема:

Зелени предприятия – ефективност и възможности

Ключови думи:

Екология, зелена енергия, иновации, енергийна ефективност, управление на отпадъците,
зелени работни места, екологично законодателство, финансиране, възвращаемост,
държавна подкрепа, „зелени“ добри практики

Лектори и
привлечени
партньорски
организации:

Enterprise Europe Network към Фондация ПИК, ТПП – Стара Загора, Фондация SOS
Предприемачи, МИЕТ, БСК, Сиела, ЗЕОТЕРМ ЕООД, други

09:00 – 09:30

Регистрация на участниците

09:30 – 09:45

Откриване
Ангел Милев, Координатор Enterprise Europe Network – България към Фондация ПИК
Олег Стойлов, Председател на УС към Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Представяне на правилата на „Speed networking” игра
Емилия Домусчиева, Фондация ПИК

09:45 – 10:45

"Действай активно - мисли ефективно – практически подходи за повишаване
енергийната ефективност и основни постановки в новия Закон за енергийната
ефективност"
Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и ВЕИ”, АУРЕЕкорегиони, ръководител проект, ЗЕОТЕРМ ЕООД
Екологосъобразно управление на отпадъците, в контекста на секторното
законодателство и изискванията към бизнеса.
Представител на РИОСВ – Стара Загора
Светлозар Димов, ръководител направление Екология към ТПП – Стара Заора

10:45 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:00

Кафе пауза / „Speed networking” игра
Възможности за финансиране
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”
ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ (очакваме потвърждение)
Програма Интелигентна Енергия Европа
Програма Eco-Innovation
Емилия Домусчиева, Фондация ПИК
Обяд / „Speed networking” игра
Успешни практики и проекти
Представяне на нормативно-справочна система Сиела – Енергетика
Представител на Сиела

13:00 – 14:00

Представяне на проект OPTIMES – предоставяне на услуги на предприятия от шевната и
текстилна индустрия в областта на околната среда
Представител на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК)
(очакваме потвърждение)
Брокерски дни в сектора
GO GRЕEN TO ENVIRONMENT 2013

14:00 – 14:10

Закриване на събитието и награждаване на победителите от „Speed networking” играта

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е координатор на Enterprise Europe Network – България.
Мрежата е най-голямата информационно-консултантска структура в света. Целта й е да подпомага предприятията,
научноизследователските организации, неправителствения сектор и др. в развитието на техния иновативен и бизнес
потенциал и да повиши информираността и участието им в програмите и съглсуването на политиките на Европейската
комисия, насочени към бизнеса. През 2012 година бяха открити офиси на мрежата в Канада и Индия.
Повече на: www.enterprise-europe-network.bg

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния бизнес с цел
представителство и защита на работодателските интереси и предоставяне на специализирани бизнес услуги. Палатата
в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) - най-голямата
работодателска организация в страна. Тя има сходни цели и работи по редица международни проекти с организации от
държави в Европейския съюз. ТПП – Стара Загора е член на Enterprise Europe Network – най-голямата европейска
бизнесподкрепяща мрежа. Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и екологията са водещи
направления в дейността на организацията.
Повече на: www.chambersz.com

