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H2020 Energi: Energy Efficiency call 2020 - webinar og informationsvideoer

Kære EU-DK Supportere,
Her er nogle muligheder ift. information om Energi-programmets Energy Efficiency call 2020, der har deadline den 10. september.
Webinar om Energy Efficiency call’et. De britiske Energi NCP’er holder webinar om call’et og har valgt at åbne det for alle interesserede – så hermed
information (nedenfor samt vedhæftet) om webinaret, der finder sted den 22. maj:
Invitation to stakeholder webinar on energy efficiency Call
Please find attached an invitation to a webinar on 22 May on the current energy efficiency Call for Proposals. The webinar is run by the UK NCP and is
open to all organisations.
Ansøgningsvejledning og videoer til Energy Efficiency call’et
EU-Kommissionen har desuden oprettet 'Virtual Info Days 2020' for Energy Efficiency call’et, hvor man kan få adgang til vejledninger, guidelines,
FAQ’er samt videobriefinger over callet's 10 topics. Der er topics til projekter som vil arbejde med energieffektivisering på følgende områder:
· Buildings
· Consumers
· Services
· Financing
· Public authorities
Find 'Virtual Info Days 2020' her: https://lnkd.in/dHscEsN
Bedste hilsner,
Jonas Toft Ludvigsen
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Vi passer på dine personoplysninger
Som led i rådgivningen af dig gemmer vi dine personoplysninger i vores IT-system, og vi passer godt på dem! Du kan læse mere her.
Ny serie af minifilm
Fem danske virksomheder fortæller om Horizon 2020. Lyt til deres historie, og bliv klogere på mulighederne.

-Du har modtaget denne besked, fordi du abonnerer på gruppen "EU-DK Support netværk" i Google Grupper.
Hvis du vil ophæve abonnementet på denne gruppe og ikke længere modtage mails fra den, skal du sende en mail til
EUDKSupport+unsubscribe@googlegroups.com.
Hvis du vil se denne diskussion på nettet, skal du besøge
https://groups.google.com/d/msgid/EUDKSupport/343e06bae2c5408ba92bfc23e4875e1d%40ufm.dk.

