27 Απριλίου 2016

Εκδήλωση: Χρηματοδοτικές λύσεις από την EBRD για μεγάλα έργα ανάπτυξης
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στις 10 Μάιου 2016, ώρα 15:30 – 17:30, στον 1ο όροφο του
Επιμελητηριακού μεγάρου, ώστε να παρουσιαστούν οι διαθέσιμες λύσεις και τα εργαλεία
χρηματοδότησης από την EBRD για μεγάλα έργα ανάπτυξης (ενδεικτικά, έργα που υπερβαίνουν τα 5
εκατ. ευρώ) στους τομείς της ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας, του αγροδιατροφικού
τομέα, της βιομηχανικής παράγωγης και συσκευασίας τροφίμων και των βιοκαυσίμων.
Η EBRD δραστηριοποιείται στη Κύπρο παρέχοντας μεταξύ άλλων, απευθείας χρηματοδότηση σε
Κυπριακές επιχειρήσεις, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κεφαλαιουχική συμμετοχή για τη στήριξη
βιώσιμων επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2015 - 2016 η Τράπεζα συμμετείχε σε 1,080 επενδυτικά έργα για την μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την εξοικονόμηση του νερού, τη διαχείριση αποβλήτων,
επενδύοντας 19,25 δις. ευρώ στις 36 χώρες που δραστηριοποιείται.
Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση και συμμετοχή στη εκδήλωση, το ΚΕΒΕ καλεί
τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 6 Μαΐου
2016.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες στο email: stalo@ccci.org.cy ή στo φαξ 22661044.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου στο τηλ.
22889752.
Ακολουθεί δήλωση συμμετοχής.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Τηλ. 22889752
Φαξ. 22661044

Δήλωση Συμμετοχής
Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, ώρα 15:30
1ο όροφο, ΚΕΒΕ
Δεληγιώργη 3, Λευκωσία
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε
με κεφαλαία γράμματα τα πιο κάτω και να τα στείλετε στο ΚΕΒΕ
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ………………………..…………………………….………….
Όνομα Συμμετέχοντα: ………………………………………….................................................
Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας: ………………………………………………………………...……..
Τηλέφωνο: ………………….…….….………… Φαξ: …………………….…...……….……..
E-mail: ………………………………………………………………………………….………..

Με την συμμετοχή μου σ’ αυτήν την εκδήλωση, συμφωνώ ότι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του KEBE ή στην ιστοσελίδα του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου.

