111 Νοεμβρίου
υ 2020

ΠΡ
ΡΟΣΚΛΗΣΗ
∆ια
αδικτυα
ακή Εκδή
ήλωση δ ικτύωση
ης του Προγράμ ματος LIIFE
Μια εκ των κύριωνν προτεραιο
οτήτων του
υ Enterprise
e Europe Ne
etwork, είνααι και η πρ
ροώθηση
της περ
ριβαλλοντικκής και κλιματικής πο
ολιτικής, μέέσω ολοκληρωμένων έργων, όπ
πως του
προγράμματος LIFE.
Ως εκ ττούτου, σαςς προσκαλού
ύμε να λάβεετε μέρος στην
σ
Εκδήλ
λωση ∆ικτύ
ύωσης LIF
FE 2020
στο πλλαίσιο του Έργου LIFE
L
Cycla
amen, η οποία διο
οργανώνετααι από το Τμήμα
Περιβάλλλοντος. Η ∆ιαδικτυακή
∆
ή Εκδήλωση
η θα έχει τη
ην πιο κάτω μορφή:
1. Ζωντανή διιαδικτυακή εκδήλωση α
ανταλλαγήςς εμπειριών,, την Πέμπττη 19 Νοε
εμβρίου
2020 (11:0
00 – 12:30)) , και
1 Νοεμβρ
ρίου μέχρι 31 ∆εκεμ
μβρίου,
2. ∆ιαδικτυακέές διμερείς συναντήσεεις (από 10
2020) .
ραφή πατήσ
στε εδώ:
Για εγγρ
Σε ποιο
ους απευθύνεται αυτ
τή η εκδήλ
λωση;
Αν εκπ
προσωπείς κάποιο δη
ημόσιο φο
ορέα, μη κυβερνητικ
κή οργάνω
ωση, πανεπ
πιστήμιο,
ερευνηττικό κέντρο
ο & ινστιτούτο, ιδιωτική
ή εταιρεία ή startup, τό
ότε αυτή η εκδήλωση είναι για
σένα!
Για περ
ρισσότερες πληροφορίες και δήλλωση συμμ
μετοχής επισκέψου τηην ιστοσελ
λίδα του
προγράμματος.
Γιατί να
α δηλώσειις συμμετο
οχή;
1. Μάθε από την
τ εμπειρία
α των προσ
σκεκλημένων
ν ομιλητών::
a. LIFE
E – FOODW
WASTEPREV
V (Εθνικό Γραφείο Ασ
σφάλειας Τ
Τροφικής Αλ
λυσίδας,
Ουγγγαρία),
b. LIFE
E Terracesccape (Πράσιινο Ταμείο, Ελλάδα),
c. LIFE
E GrIn (Ε
ΕΛΓΟ – ∆
∆ήμητρα, Ινστιτούτο
Ι
Μεσογειακκών και ∆ασικών
∆
Οικο
οσυστημάτω
ων, Ελλάδα ) και
d. LIFE
E RE-WEEE (Ανακύκλω
ωση Συσκευώ
ών Α.Ε., Ελλάδα).
σ
ς, με τους ομιλητές και
κ με άλλοους συμμετέχοντες,
2. ∆ιευθέτησεε διμερείς συναντήσεις
μέσω της πλατφόρμας
π
ς της εκδήλω
ωσης.
άλλους συμμετέχοντεες και βρείίτε κοινούςς τομείς
μεσα μέσω chat με ά
3. Μίλησε άμ
ενδιαφέρονντος.
σε νέες συνεργασίες και ξεκίνησ
σε την προετοιμασία ττης Πρότασ
σής σου
4. ∆ημιούργησ
άμεσα!
Το Πρόγγραμμα LIF
FE είναι το χρηματοδοτ
χ
τικό μέσο τη
ης Ευρωπαϊκ
κής Ένωσηςς για το περ
ριβάλλον
και την κλιματική αλλαγή.
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