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Evenimentul de Închidere Oficial
După doi ani de muncă intensivă şi entuziastă, SoITec a ajuns la etapa finală şi a sărbătorit
Evenimentul de Închidere Oficial în Septembrie 2011 în Berlin (Germania) împreună cu Aire
Project, două iniţiative care au scopul de a îmbunătăţii calificarea internaţională şi instruirea
lucrătorilor în domeniul energiei din surse regenerabile.
Acest eveniment a avut loc la data de 22
Septembrie şi a fost divizat în act diferite.
Primul a avut loc la sediul Comisiei Europene
din Berlin. Acesta a fost centrat pe ambele
proiecte care au fost invitate să participe la o
conferinţă cu privire la economie, ocuparea
forţei de muncă şi energii regenerabile,
educaţie şi pregătire care este adusă din ţări
diferite cum ar fi Spania, Germania şi
Bulgaria.

Au discutat diverse subiecte: dezvoltarea energiilor regenerabile şi cum au adus acestea o
creştere considerabilă a locurilor de muncă sau instruirea şi calificarea domeniului în care
lucrăm, între alte aspecte.
După acest eveniment, partenerii care aparţin celor două proiecte şi-au prezentat
companiile şi motivaţia şi au adăugat un plus de valoare prin participarea la proiecte cum ar fi
SolTec sau Aire.
În cele din urmă, toţi partenerii au participat la recepţia de la Parlament din Berlin unde în
jur de 300 de oameni s-au bucurat de participarea membrilor guvernului şi a experţilor cu privire
la energiile regenerabile care şi-au exprimat sprijinul pentru proiectele cum ar fi SolTec şi Aire. În
urma acestuia, coordonatorii celor două proiecte au fost recunoscători tuturor celor implicaţi în
proiecte şi au invitat toate companiile la o Creare de Reţele pentru a stabili noi contacte pentru
viitoarele proiecte sau colaborări.

Şedinţa Finală a partenerilor SolTec
Ultima şedinţă a partenerilor a fost celebrată în Berlin la data de 23 Septembrie pentru a
verifica activităţile aflate pe rol şi termenele limită care trebuie executate. Toţi partenerii au
evaluat conferinţa finală care a fost dezvoltată cu o zi înainte.
Anumite propuneri cu privire la modul de
menţinere a Reţelei de Energie Solară au fost
create cu scopul de a respecta colaborarea şi
adăugarea unei valori adăugate tuturor
companiilor care aparţin acestei reţele.
Partenerii au discutat cu privire la raportul final
şi financiar şi cu privire la sarcinile referitoare
la traducerea materialul de studiu.
Cu privire la comercializarea produselor
rezultate ale proiectului SolTec, partenerii sunt
de acord cu privire la scrierea unui acord
pentru stabilirea celor mai corecte condiţii.
Compania externă care se ocupă de evaluarea proiectului a valorificat evoluţia acestuia,
activităţile diferite ale pachetelor de lucru, materialul de pregătire şi diseminarea activităţilor şi
să creeze o evaluarea pozitivă.

Ştiri din domeniul energiei
solare
Papandreu a vizitat Berlin, Grecia planifică să vândă Energia Solară Germaniei. Septembrie
2011. Ministrul Greciei George Papandreu va încerca să negocieze pentru un proiect de energie
solară semnificativ pentru a ajuta la completarea golului de energie care va fi lăsat prin decizia
ministrului Angela Merkel pentru eliminarea treptată a producţiei nucleare în urma dezastrului
de la Fukusima. Proiectul Helios poate fi următorul lucru pozitiv. http://www.photon.com.es
Mesajul din Elveţia face referire la energie şi la vehiculele electrice. Septembrie 2011. Mesajul
din Elveţia intenţionează să instaleze sistemele fotovoltaice pe acoperişurile a mai mult de 20
din incintele birourilor. Reprezintă o măsură care constituie parte din programul „pro clima”.
http://www.post.ch // http://www.post.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/postarchive/2011/post- mm11-solarstrom-und-elektrofahrzeuge/post-medienmitteilungen.htm
//http://www.photon.com.es/newsletter/document/53907.pdf
Uniunea Spaniolă PV a fost creată. Septembrie 2011. Anumite diferite asociaţii – Asociación
Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Nacional de Productores de Energía Renovable
(ANPER), la Sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APPAFotovoltaica) şi Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)- au semnat documentul oficial
pentru a crea o nouă federaţie, Uniunea Spaniolă PV.
http://www.unef.es // http://www.photon.com.es/newsletter/document/54000.pdf

Google anunţă o nouă investiţie de 75 milioane $ pentru a crea un fond iniţial pentru Finanţare
cu Enerie Pură. Septembrie 2011. Directorul Google Green Business Operations de la
departamentul Rick Needham a anunţat că societatea doreşte să investească 75 milioane $ întrun fond de investiţie solară pentru Finanţare cu Energie Pură.
http://googleblog.blogspot.com/2011/09/taking-in-more-sun-with-clean-power.html
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