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From:                              Клъстер ВЕИ [noreply@res-cluster.org]
Sent:                               31 май 2014 г. 17:42
Subject:                          Информационен Бюлетин 3
 

 

Информационен Бюлетин 3

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 3
 

 

Актуални новини:

Домашните PV инсталации в САЩ надминаха комерсиалните проекти

САЩ отчете инсталираннето на 1,34GW фотоволтаични системи през първото тримесечие на
2014 г. По-интересното е, че жилищните PV системи надминават комерсиалния сектор за
първи път.
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Tesla вижда себе си като „компания за иновации в енергетиката“, а не като фирма за коли

Tesla вижда себе си като „компания за иновациите в енергетиката“, а не като производител на
автомобили, стана ясно от реч по време петия „Годишен симпозиум за енергийно
съхранение“ в САЩ. Там главният технологичен директор на компанията Джей Би Щробел
изнесе програмна реч, която бе много показателна за това как Tesla вижда себе си и
възможности в бъдеще.

2014-
05-28

Малките системи за съхранение в Калифорния освободени от такса за връзка към мрежата

Слънчевите системи за съхранение на соларна електроенергия, по-малкио от 10 кВт,
вече са освободени от всякакви такси за взаимно свързване в Калифорния. Това, според
местните власти, би трябвало да подтикне развитието на възобновяемата енергия в
щата.

2014-
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Конференция на тема БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ: ДА СТРОИМ ЗАЕДНО, 5 юни 2014 г. от 9.00 до 16.00 ч. и на 6 юни от
9.00 до 13.00 ч. в София Хотел Балкан, пл. Св.Неделя 5.
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Уважаеми Дами и Господа,

 

Конфиндустрия България, Сдружение на италианското предприемачество в България,   ИЧЕ София - Агенция за насърчаване и интернационализация на италианските
предприятия в чужбина, АНЧЕ – Асоциация на строителите в Италия, Камара на строителите в България имат удоволствието да Ви поканят на събитиетоБЪЛГАРИЯ И
ИТАЛИЯ: ДА СТРОИМ ЗАЕДНО, което ще се състои на 5ти  и  6ти юни 2014г., в София Хотел Балкан, гр. София. Събитието се провежда под патронажа на Посолството на
Италия в България.

 

На 5 юни 2014 г. от 9.00 до 16.00 ч. и на 6 юни от 9.00 до 13.00 ч. в София Хотел Балкан, пл. Св.Неделя 5, ще се проведе Конференция на тема БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ: ДА
СТРОИМ ЗАЕДНО. Участие ще вземат представители на ресорните български министерства и държавни агенции, Камара на Строителите в България, на Сдружение общините в
България, Директора за България на ЕБВР,  добри практики на италиански фирми в България и др..

На 5 юни 2014 г. от 16.30 до 18.30 ч. в  зала Роял 1 на София Хотел Балкан ще се проведат двустранните бизнес срещи с потенциални български партньори, проявяващи интерес да
установят контакт с италианските фирми.

 

Участието в конференцията и срещите е безплатно. Има осигурен превод .

 

За да потвърдите присъствието си или за допълнителна информация, можете да се обръщате към екипа на Конфиндустрия България на имейл адрес
segreteria@confindustriabulgaria.bg с копие до rumiana.petrova@pvbgroup.bg, или телефон 00359/029693006
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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.

Това съобщение е изпратено до **** от noreply@res-cluster.org
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