
Въвеждаща среща с участие
на обществеността

 по проект 
STRIDE “Подобрено енергийно

планиране чрез интегриране на
концепции за интелигентни мрежи

в Дунавския регион”

Дата: 5-ти Ноември 2020 г. /четвъртък/ от 13:00 ч.

Място:  онлайн през Microsoft Teams



Екипът на проект STRIDE има удоволствието да Ви покани на ВЪВЕЖДАЩА СРЕЩА С
УЧАСТИЕ  НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ,  АСОЦИИРАНИ  ПАРТНЬОРИ  И
ОБЩЕСТВЕНОСТТА по проект STRIDE, която ще се състои на 5  -ти ноември   2020   г.     в  
1  3  .00   ч  .

Целта на събитието е да повиши осведомеността за целите и дейностите на проекта и
да  предостави  информация  на  заинтересованите  страни  за  очакваните  резултати,
ползите и тяхната роля в проекта.

Проект  с  акроним  STRIDE и  наименование Подобрено енергийно планиране
чрез интегриране на концепции за интелигентни мрежи в Дунавския
регион,  се ръководи от словенската енергийна агенция Local Energy Agency Spodnje
Podravje  в  консорциум  със  7  проектни  партньора  и  8  асоциирани  партньора  от
Словения,  Германия,  Австрия,  Чехия,  Унгария,  Хърватия,  България  и  Босна  и
Херцеговина. Чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за планиране,
проект  STRIDE  има  за  цел  да  осигури  цялостна  подкрепа  на  регионални  /  местни
организации,  отговорни  за  взимане  на решения и оформяне на  политики  в  сектор
енергетика, за подобряване на енергийното планиране.

Събитието  ще  се  състои  онлайн, през Microsoft  Teams.  Линк  ще  бъде  изпратен  на
регистрираните участници на 3-ти ноември.

За регистрация за събитието, моля отидете на: REGISTRATION FORM

Официалния език на срещата е Английски.

Дневния  ред  на  събитието  може  да  намерите  по-долу. А  повече  информация  за
проекта може да откриете на: 
http://www.interreg-danube.eu/stride

Очакваме Ви на срещата!

Консорциум STRIDE

За контакт с партньора от България, Български енергиен и минен форум:
Иван Хиновски, тел. 02/98 98950, e-mail: ihinovski@bulenergo.com

mailto:ihinovski@bulenergo.com
http://www.interreg-danube.eu/stride
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTFY28lQMzMJluj5VN-QG2HOXE-nS66bWJaG9l69qjsWBoMg/viewform?usp=sf_link


Дневен ред за срещата на 05.11.2020 г. по
проект STRIDE

12:00 Начало на срещата /влизане  чрез Microsoft teams/

12:10 Уводни думи на водещия партньор

12:15 Презентация на проект STRIDE

12:30 Роля на Асоциираните партньори в проектите 

12:40 Въпроси и отговори 

12:55 Завършване на срещата

Важно! Моля изключвайте микрофоните си, когато не говорите!


