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ZOBACZ VIDEO O SZKOLENIACH 

BOOSTEE-CE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MObUdyKxU4&t=4s


 

AKTUALNOŚCI 

• Raport o szkoleniach BOOSTEE-CE 
• Raport dotyczący 5-go spotkania projektowego 
• Wprowadzenie do modułu Financing Energy Efficiency 
• Dowiedz się więcej o platformie OnePlace 
• Aktualizacja statusu działań pilotażowych 

 

Zobacz co nowego na stronie projektu 

 

 

SZKOLENIA BOOSTEE-CE 

 

 

 

BOOSTEE-CE pomyślnie zrealizował Tematyczne Warsztaty na temat 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 
 
Szkolenia w Warszawie w Polsce i w Bled na Słowenii przyniosły wiele nowych wniosków. Możesz 
przeczytać krótkie podsumowanie wydarzeń klikając link poniżej.  

Dowiedz się więcej na temat Transnarodowych Warsztatów 
Tematycznych 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Train-the-Trainers1.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Train-the-Trainers1.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Train-the-Trainers.html


 

RAPORT DOTYCZĄCY 5-go 

SPOTKANIA PROJEKTOWEGO 

 

 

 

Konsorcjum projektu spotkało się po raz ostatni 

przed konferencją kończącą BOOSTEE-CE. 

Agencja Rozwoju Regionu Tolna była gospodarzem 5-go spotkania projektowego. Dokonano 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć i planowanych dalszych działań. Nadal jest dużo pracy przed 
nami!  

Przeczytaj cały artykuł tutaj!  

 

 

PLATFORMA ONEPLACE 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/5th-Partner-Meeting-in-Tolna-County.html


 

 

Prezentacja modułów OnePlace 
 
Chociaż moduł zarządzania energią 3D jest najbardziej atrakcyjny wizualnie spośród wszystkich 
komponentów, pozostałe moduły zawierają równie interesujące informacje dla użytkowników. Artykuły te 
umożliwią łatwiejszą nawigację na platformie, wyjaśniając jak należy rozpocząć!  

Przeczytaj o platformie OnePlace tutaj!  

 

 

WPROWADZENIE DO MODUŁU 

FINANCING ENERGY EFFICIENCY 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/OnePlace-introduction.html


 

 

Dowiedz się więcej o module finansowym 
 
Finansowanie efektywności energetycznej nie dla wszystkich jest łatwe do zrozumienia i pozyskania. Ten 
moduł ma na celu wesprzeć przyszłych beneficjentów w zdobywaniu funduszy w prostszy sposób.  

Dowiedz się więcej na stronie BOOSTEE-CE! 

 

 

AKTUALIZACJA DZIAŁAŃ 

PILOTAŻOWYCH 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Financing-Energy-Efficiency-1.html


 

 

Monitorowanie postępów działań pilotażowych 
Działania pilotażowe w BOOSTEE-CE zastosowały nowoczesne rozwiązania, których rezultaty właśnie 
zostały potwierdzone. Możesz dowiedzieć się o innowacyjnych pomysłach, które są w stanie zainteresować 
różnych interesariuszy ze względu na uniwersalny charakter działań pilotażowych.  

Sprawdź aktualizację działań pilotażowych!  

 

 

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Skontaktuj się z nami przez e-mail! 
Koordynator projektu - Fabio Remondino - remondino@fbk.eu 

Koordynator komunikacji - Balázs Kiss - kiss.balazs@tolnamegye.hu 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

    

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PIlot-Action-Update2.html
http://www.facebook.com/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
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