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From:                              Клъстер ВЕИ [noreply@res-cluster.org]
Sent:                               19 май 2014 г. 14:52
Subject:                          Информационен бюлетин 2
 

 

Информационен Бюлетин 2

Проект "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ".

Проект номер - К-02-17/09.01.2013.

Бенефициент - СНЦ "Клъстер ВЕИ".

Период на изпълнение: 09.01.2013 - 09.01.2015.Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“

Информационен Бюлетин 2
 

Продължава обсъждането за отнемане лицензите на ЕРП-та

 ДКЕВР ще проведе открити заседания за производствата по отнемане на лицензиите за дейността на трите ЕРП-та - "ЧЕЗ Електро
България" АД, "Енерго – ПРО Продажби" АД и "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД. На предстоящото заседание на 28 април се очаква ЧЕЗ да са се
запознали с новите доказателства, които НЕК е представила на ДКЕВР.
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GE инвестира 24 млн. долара в гигантска индийска слънчева електроцентрала

General Electric е инвестирала 24 милиона долара в най-голямата слънчева електроцентрала в Индия,
потвърждаваки „невероятния потенциал“на технологията в цялата страна. Инвестицията от страна на
поделението за финансови услуги на GE в 151-мегаватовата електроцентрала на Welspun Energy’s е
първият „набег“ на конгломерата към индийската соларна индустрия. Проектът „Neemuch“ представлява
една от най-големите в света слънчеви електроцентрали. Тя захранва 624 000 жилища в индийския щат
Мадхия Прадеш и намалява около 216 372 т въглеродни емисии годишно, казват от компанията.
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