
 

                

СЕРИЯ УЕБИНАРИ ПО ПРОЕКТ TRIPLE-A ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ПОКАНА ЗА ПЪРВИ УЕБИНАР:  

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 Заглавие: Финансиране на проекти за енергийна ефективност 

Дата / Час: 27 май, 2021 година (четвъртък), 14,00 – 16.00 часа 

Местоположение/Връзка: https://us02web.zoom.us/j/89141392783?pwd=K3liOXpkZGM5dkg3ZU5sYmR1VXFyQT09 

Номер на срещата / Парола: 891 4139 2783 / 493760 

Проектът Triple-A има удоволствието да обяви Серия от Уебинари „Финансиране на проекти за енергийна 

ефективност“, които се провеждат паралелно в 8 европейски държави, а именно България, Чехия, Германия, 

Гърция, Италия, Литва, Испания и Холандия.  

Целта на серията от уебинари е да сподели знанията, инструментите и методите, разработени и използвани в 

проект Triple-A и са от значение за финансирането на инвестиции в енергийна ефективност в Европейския съюз. 

Намерението на серията от уебинари е да подготви и повиши интереса към регионалните семинари за обучение, 

които са планирани по-късно във времето, и да Ви помогне при използването на Стандартизираните 

инструменти Triple-A, както и да предложат най-добрите начини за финансиране на проекти за енергийна 

ефективност в съответния регион.  

По време на силно интерактивната 2-часова сесия се разглеждат следните теми: 

1. Основни принципи на ЕС за Таксономията - обсъждаме и сравняваме проекти за енергийна ефективност на 

унифициран език. 

2. Рисковете за проектите за ЕЕ и стратегии за смекчаване на влиянието им, при оценка на потенциала на 

бъдещите инвестиции. 

3. Преглед на наличните финансови инструменти, които минимизират риска и максимизират потенциала на 

проектите за ЕЕ. 

Достъпът е свободен. Регистрирате се Тук за да се присъединете към първия от серията уебинари 

„Финансиране на проекти за енергийна ефективност“ в Република България или използвайте 

линка за връзка с номера на срещата и паролата за достъп, представен по-горе. 

ДОМАКИН НА СЪБИТИЕТО Е НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД 

 За въпроси изпратете имейл на: contact@aaa-h2020.eu или посетете: www.aaa.h2020.eu 

Последвайте ни:  

Накратко за проект Triple-A  

Проект Triple-A - Подобряване на ранен етап на веригата от стойности (финансови, екологични, 

енергоспестяващи и социални) на проектите за енергийна ефективност - е изследователски проект по 

програма „Хоризонт 2020“, финансиран от ЕС, чиято цел е да подпомогне финансовите институции да 

увеличат разгръщането на капитала си за енергийна ефективност, правейки инвестициите по-прозрачни. 

 

 

Проектът Triple-A е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския 

съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ №. 846569. 
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