Уважаеми дами и господа, колеги,
Международната природозащитна организация WWF Ви представя новоизградената
платформа за сътрудничество “Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия”
или ЦИМУЕ (CEESEN – Central and Eastern European Sustainable Energy Network), чиято цел е да
подпомогне страните от Централна и Източна Европа в прехода им към нисковъглеродна икономика
чрез широко сътрудничество на различни организации за обмяна на опит и знания и за създаването
на енергийни визии, стратегии и планове за действие.
Партньорската мрежа ЦИМУЕ бе създадена на базата на широк консорциум от организации от
Централна и Източна Европа в рамките на проект Панел 2050 (Panel 2050), в който WWF България
участва като част от консорциума и по-конкретно лидер на комуникационните дейности.
Крайната цел е ЦИМУЕ да се превърне в утвърден играч и партньор на енергийния сектор на ниво
ЕС. Това означава, че всички заинтересовани организации и институции занапред може да
участват активно в развитието и прилагането на устойчива и чиста енергия и ще могат да
допринасят с развитието на доброволни стратегии, цели, проекти и предложения в тази област.
Повече информация за проекта и мрежата ЦИМУЕ може да намерите на
платформата.

официалния сайт на

През следващите шест месеца се предвиждат ключови събития и дейности, в които Ви приканваме да
вземете активно участие. Сред тях са:
 Конференция на тема „Енергийният преход в Централна и Източна Европа“ – 19-20 октомври
2017 г, Прага, Чехия
 Обучителни семинари, които ще целят изграждането на капацитет и засилване на
партньорството (ноември 2017 - март 2018)
 Международно обучение за специалисти в Унгария (април – юни 2018)
 Работни срещи за изработване на пътни карти за преход към конкурентоспособна, ниско
въглеродна икономика за определени региони/общини/сектори в България.
 Заключителна конференция в ЦИЕ.
Тъй като най-важното в рамките на проекта е изграждането на връзки и сътрудничество, Ви
приканваме да попълните следната анкета, която ще ни помогне да разберем как може да си
сътрудничим в рамките на проект Панел 2050.
Приложени ще намерите:
1. Кратко резюме на проект Панел 2050;

С пожелания за ползотворна работа,
Екипът на проект Панел 2050
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