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Festivalul Energiei - Sofia, Bulgaria, 29 septembrie-04 octombrie 2014
A 6-a întâlnire transnațională și a 6-a întâlnire a comitetului de coordonare al proiectului
EnVision2020, 03 octombrie 2014
Proiect “Energy Vision 2020 for South East European Cities”
EnVision 2020 - cod SEE/D/0206/2.4/X
În perioada 29 septembrie – 04 octombrie 2014 a avut loc la Sofia – Bulgaria, Festivalul
Energiei organizat de – Municipalitatea din Sofia, Leaderul proiectului EnVision2020.
Agenda Festivalului Energiei a fost următoarea:
30 septembrie 2014
Au fost organizate, la Centrul Regional de Informații din Sofia, o serie de Ateliere de lucru
tematice. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov a fost responsabilă pentru
desfășurarea atelierului de lucru cu tema: „Producția și consumul de energie la nivel local”,
atelier moderat de experți din cadrul Institutului pentru Studii și Proiectări Energetice din
Bucurtești, consultant ai proiectului EnVision2020.
În partea a doua a zilei s-a efectuat o vizită de lucru la Academia Bulgară de Științe, Laboratorul
Central pentru Energie Solară și Noi Surse de Energie, unde a fost prezentată o Instalație de
Panori Solare și Colectoare Termice Solare.
01 octombrie 2014
A fost organizată, la sediul Primariei din Sofia, o altă serie de ateliere tematice. S-au prezentat
proiecte de succes, ale Municipalității din Sofia, din domeniul eficienței energetice, producției de
energie din surse regenerabile și a reducerii emisiilor de CO2, proiecte cu finanțare europeană.
În aceeași zi s-au efectuat 2 vizite de lucru, una la Spitalul „Țarina Ioana” care utilizează
Panouri solare pentru încălzirea apei menajere și una la Stația de Tratare Ape Uzate care
valorifică nămolul rezultat în urma tratării apelor uzate cu scopul obținerii de energie din metanul
rezultat prin fermentație anaerobă a nămolului.

02 octombrie 2014
S-a desfășurat Conferința Finală a proiectului EnVision2020 la Hotelul Arena di Serdica din
Sofia. În cadrul conferinței au participat și au susținut prezentări reprezentanți ai Ministerului
Dezvoltării Regionale, Ministerului Economiei și Energiei, Municipalității din Sofia, diverse
personalități.
03 octombrie 2014
S-a desfășurat a 6-a întâlnire transnațională a comitetului de coordonare al proiectului
EnVision2020, cu acest prilej au fost prezentate rezultatele Pachetului de lucru 6 – „Technology
roadmapping” și activitățile ce urmează a se desfășura în cadrul Pachetului de lucru 7 – „Policy
coordination for local responses to global challenges”.
De asemenea au avut loc prezentări și discuții deschise despre activitățile aferente Pachetului
de lucru 2 – “Communication activities” și Pachetului de lucru 1 – “Transnational project and
financial management”.
În cadrul acestui Festival a fost organizată un concurs internațional de desene cu tema „Energie
din natură” realizate de copii.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov a colectat, la nivelul regiunii București
Ilfov, 12 desene realizate de copiii de la Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov și de la școli din
București.
În urma selecției, realizate de un juriu, 3 dintre aceste desene, au fost trimise la Sofia în
vederea participării la competiția internațională.
Premiul I a fost câștigat de România
Detalii suplimentare despre proiectul EnVision2020 pe site-ul www.adibi.ro și http://www.envision2020.eu/.
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