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Πρόσκληση  
 

 Διαδικτυακή εκδήλωση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων: 
«Καθαρή ενεργειακή μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 

Χρηματοδοτικές δυνατότητες» 
  

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 
Τοποθεσία: Διαδικτυακά (zoom)  

 

Ώρα εκδήλωσης/Διάρκεια: 09:30-14:00 
 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων με τίτλο «Καθαρή ενεργειακή 
μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Χρηματοδοτικές δυνατότητες», η 
οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 
2020, TRACER: «Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions – (Έξυπνες 
Στρατηγικές για τη Μετάβαση στις Περιφέρειες Υψηλής έντασης Άνθρακα)».   
 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν στο προσωπικό των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, στους ερευνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς, αλλά και στις επιχειρήσεις 
της Περ. Δυτικής Μακεδονίας, οι υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορούν 
να υποστηρίξουν την πιο ομαλή και δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων για την ανεύρεση  
των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση έργων σ’ αυτή την κατεύθυνση. 
 
Συμμετοχή: Ελεύθερη  
Εγγραφές: Έως την Τρίτη 30/11/2021 (14:00 μ.μ.), στο ακόλουθο link:  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYscuqrqTIoHtwOtiUdFPEWJinBmNKwF 
usq 
Περισσότερες πληροφορίες:  
ΚΑΠΕ -Τμήμα Εκπαίδευσης, κα Βεζυργιάννη Γεωργία (210 6603267, gvezir@cres.gr) 
 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για τις 
δράσεις (ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις για εκδηλώσεις κλπ.) του Ευρωπαϊκού έργου TRACER, δεδομένου ότι 
τα δεδομένα της διεύθυνσης email σας γίνονται νόμιμα αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 
3 του Ν. 3471/2006 «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου  Κανονισμού 2016/679/ΕΕ σχετικά με 
την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.  
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη λήψη emails όπως το παρόν, δηλώστε το σε εμάς με αποστολή 
email στη διεύθυνση gvezir@cres.gr στο οποίο θα εξειδικεύετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω 
ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις του έργου TRACER. 


