Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywnoś
Piątek, 30 Listopad 2018 15:01

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości
środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki
klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu
wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na
rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw
dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz
zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych,
związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w
zakresie efektywności energetycznej.
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Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.
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