Πρόσκληση
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί σε
ημερίδα – συνάντηση εργασίας που οργανώνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα
09:00 στις εγκαταστάσεις του, (αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου).

Η ημερίδα οργανώνεται στα πλαίσια του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy
for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area- SMARTinMED”, του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED
(www.programmemed.eu/en).

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος μαζί με φορείς από

Περιφέρειες της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας Πορτογαλίας και Κροατίας. Από την Ελλάδα
εκτός του ΚΑΠΕ συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος του έργου μέσα από την συνεργασία, την μεταφορά εμπειριών και την υλοποίηση
πιλοτικών δράσεων, είναι η βελτίωση των καινοτόμων ικανοτήτων και η προώθηση νέων
επιχειρηματικών μοντέλων στις επιχειρήσεις των περιοχών που συμμετέχουν, στο χώρο των
Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας προκειμένου να

γίνουν

ανταγωνιστικότερες σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το ΚΑΠΕ έχοντας αναλάβει την γεωγραφική επικράτεια της Αττικής, θεωρεί εξαιρετικά
σημαντική την παρουσίας σας στην ημερίδα προκειμένου να διερευνηθούν:


οι τομείς δραστηριοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πάνω στην παραγωγική
αλυσίδα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας,



οι τωρινές και οι μελλοντικές τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την αγορά στην
Ελλάδα και στη Μεσόγειο,



οι συνεργασίες και η παρουσία των ελληνικών εταιριών σε διεθνείς αγορές με έμφαση
στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη



τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζουν οι
επιχειρήσεις σχετικά με τη δυναμική τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ΑΠΕ και
ΕΞΕ

Σ’ αυτό το πλαίσιο σας αποστέλλουμε εκ των προτέρων για να μελετήσετε και ένα
ερωτηματολόγιο καταγραφής το οποίο θα συμπληρωθεί στη διάρκεια της ημερίδας
αποτυπώνοντας τις απόψεις των συμμετεχόντων πάνω στα θέματα που θα συζητηθούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρίσταστε, θα μπορούσατε να ορίσετε εκπρόσωπό σας,
καθώς πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταλλαγή
χρήσιμων σκέψεων και απόψεων για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.
Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,

Μάρκος Δαμασιώτης
Προϊστάμενος
Τμήματος Εφαρμογών Αναπτυξιακών Εργων

