ПОКАНА
Подкрепа за Българските фирми за възобновяема енергия, развиващи Африканските пазари

Най-учтиво Ви каним да участвате в семинар, организиран по програма RECP https://www.africa-eurenewables.org/ .
Специално, бихме искали да поканим Български* компании, които имат интерес да укрепят своя
бизнес в региона на Субсахарска Африка.
Програмата адресира както бизнес развитие, установяване на връзки с местни партньори, така и
достъп до финансиране като основни теми.
Освен редица уводни презентации ще почерпим опит и от две български компании, които са
имали успех на Африканските пазари.
След представянето, всички участници ще имат възможност за двустранна среща с представител
на RECP, за да обсъдят бизнес идеите си за износ на продукти и услуги, свързани с възобновяема
енергия в Субсахарска Африка и за сътрудничество с местни партньорски организации.

* Компании от съседни държави са добре дошли на събитието
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За RECP
Програмата за сътрудничество между ЕС и Африка в областта на възобновяемите енергийни
източници (RECP) е програма за множество донори, която подкрепя развитието на пазарите на
възобновяема енергия в Африка. Стартирана е от повече от 35 Африкански и Европейски министри
и комисари в рамките на Асоциацията за енергийно развитие Африка-ЕС (AEEP). За повече
информация посетете уеб сайта на програмата https://www.africa-eu-renewables.org/

Чрез катализиране на развитието на Африканските пазари за енергия от възобновяеми източници,
RECP допринася за:
1. Популяризиране на достъпа до енергийно подкрепящ устойчив икономически растеж и
изкореняването на бедността в рамките на устойчивото развитие.
2. Разработване на стойностни вериги, предоставящи възможности за заетост на мъжете и жените,
както и възможности за бизнес за Африкански и Европейски компании
3. Повишаване на енергийната сигурност и смекчаване на последиците от нестабилните цени на
изкопаемите горива.
4. Намаляване на изменението на климата чрез заместване на изкопаемите горива и адаптиране
към изменението на климата чрез засилена енергийна верига и устойчивост на енергийната
система.

Цели на RECP
RECP се фокусира върху няклко милионни инвестиции в евро, свързани с всички използвани
възобновяеми енергийни ресурси. Такива проекти имат значителен потенциал за увеличаване на
достъпа до енергия и същевременно осигуряват ползи за местната икономика. RECP се основава
на интегриран подход на взаимосвързани дейности, организирани в четири области на действие,
насочени към осигуряване и задействане на инвестициите. Двете сфери на действие, адресирани в
нашия семинар в София, са:
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А. Сътрудничество в частния сектор
Улесняване на Африканското и Европейското бизнес сътрудничество за съвместно
инвестиране, обмен на опит и технологии и насърчаване на инвестициите в пазарите на
енергия от възобновяеми източници в Африка.

Б. Достъп до финансиране
Подкрепа на проекти за възобновяема енергия за постигане на рентабилност, подпомагане на
стойностни идеи за проекти до превръщането им в конкретни инвестиционни възможности.
Наред с презентациите на RECP и осъществяването на бизнес, свързан с възобновяемата
енергия в Субсахарска Африка, събитието в София ще улесни срещите с експерти от RECP,
които могат да осигурят предложения за свързване с компании и организации в Субсахарска
Африка, използвайки добрите отношения с редица партньорски организации.

За регистрация, моля посетете нашият сайт www.djadadji.com/recp-invitation или се свържете
директно recp@djadadji.com , тел. 0889 333 128
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