Възобновяеми енергийни източници и
енергийна ефективност във вашия район.

Разкажете за вашия
положителен пример.
Информирайте за промяната към поустойчива енергия във вашата общност
или регион!
Разпространете новината за вашите успешни
примери: събития, инициативи и добри
практики.
www.repowermap.org

Възобновяеми енергийни източници и
енергийна ефективност във вашия район.

Разпространете новината за вашите успешни примери: събития, инициативи и
добри практики. Разкажете за промяната към по-устойчива енергия във вашата
общност или район!
Какво представлява нашата инициатива?
Нашата дейност се финансира от Европейския съюз и е подкрепена от
много региони, местни власти, бизнес организации, НПО и др. Нейната
цел е представянето на различни събития и инициативи, свързани с ВЕИ и
енергийната ефективност, чрез конкретни успешни примери от района на всеки
заинтересован и поставянето им на интерактивна онлайн карта. Идеята е тези
примери да информират и мотивират хората да споделят своя собствен опит,
като по този начин се осъществи обмяна на знания, контакти и идеи на местно и
международно ниво. Крайната цел е успешната реализацията на бъдещи проекти
в тази сфера. Към момента картата е разработена и разпространена между
много от работещите в областта на ВЕИ и енергийната ефективност партньори,
участващи в проекта и широката общественост, като продължава да набира
популярност. Включването в тази инициатива е безплатно и основната цел е
мотивация на хората към по-активно използване на възобновяемата енергия и
възможностите за подобряване на енергийната ефективност.
Какво е вашето участие като общност или регион в тази инициатива?
1. Добавете вашите събития, ВЕИ инсталации или санирани сгради със
снимка и описание безплатно на картата на адрес: www.repowermap.org
2. Интегрирайте картата лесно и безплатно на сайта на вашата общност или
регион. Свъжете се с нас и ние ще ви обясним как можете да направите това.
3. Поканете граждани и компании да добавят техните събития, примери и
инсталации на картата.
4. Свържете се с нас, за да добавим вашия регион или общност на картата с
връзка към вашия интернет сайт.
Картата е със свободен достъп и е безплатна.
За повече информация, можете да се свържете с:
Георги Стефанов
Райна Попова
WWF България

Тел: +359 2 950 50 40
Факс: +359 2 981 66 40
Моб: +359 889 517 976

gstefanov@wwfdcp.bg
rpopova@wwfdcp.bg

Авторите на тази публикация носят пълна отговорност за нейното съдържание. Тя не представя непремено позицията на Европейския съюз.
EACI или Европейската комисия не са отговорни за начина, по който информацията в настоящата публикация може да бъде използвана.

