Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα με θέμα: “STS-Med: Ηλιακές μονάδες
μικρής κλίμακας για κοινότητες της Μεσογείου”
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Ινστιτούτο Κύπρου
προσκαλούν εταιρείες και φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας, των μηχανικών κατασκευών και άλλες συναφείς επιχειρήσεις, σε ημερίδα
πληροφόρησης σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο:
“STS-Med: Ηλιακές μονάδες μικρής κλίμακας για κοινότητες της Μεσογείου”
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν ευκαιρίες για καινοτόμες δραστηριότητες
σε αναδυόμενες τεχνολογίες σε ηλιοθερμικά συστήματα, όπως επίσης και ευκαιρίες για
συνεργασία εντός του έργου και συγκεκριμένα για τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας που θα
κατασκευαστεί στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου.
Η ημερίδα θα γίνει την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00 – 12:00 στα κεντρικά
γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία (Δεληγιώργη 3 & Γρ. Διγενή 38, 7ος όροφος).
Για εγγραφή στην ημερίδα: www.cyi.ac.cy/stsmed-workshop
Το έργο STS-Med:
Το STS-Med επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάχυση πρωτοποριακών
τεχνολογιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων. Στα πλαίσια
του έργου θα δημιουργηθούν 4 μονάδες βασισμένες στη Συγκεντρωμένη Ηλιακή
(Concentrated Solar – CS) ενέργεια σε Κύπρο, Ιταλία, Αίγυπτο και Ιορδανία, οι οποίες θα
εξυπηρετούν τις ενεργειακές ανάγκες 20.000 τελικών χρηστών από 20 τοπικές κοινότητες με
συνολική ισχύ 400KW.
Περισσότεροι από 1.000 επαγγελματίες από τον ενεργειακό χώρο θα έλθουν σε επαφή με τα
προηγμένα συστήματα CS μέσα από σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης, ενώ 200
ιδιοκτήτες/διαχειριστές δημοσίων κτηρίων θα κληθούν να επισκεφθούν τις πιλοτικές
εγκαταστάσεις. Το έργο στοχεύει επίσης στο να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες,
κυρίως ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές αλυσίδες
διανομής της ηλιακής ενέργειας που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή των 4 πιλοτικών
εγκαταστάσεων.
Το STS-Med υλοποιείται με τη συνεργασία 14 οργανισμών από την Κύπρο, την Αίγυπτο, την
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιορδανία συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών
εμπειρογνωμόνων και ειδικών από τον ερευνητικό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (90%) και από Εθνικούς Πόρους
(10%).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.stsmed.eu

