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  انرژي هاي سبز ميليون يورويي اروپا در 98سرمايه گذاري 

  
اين  حركت كه زمينه سازپروژه مختلف  10را در ) ميليون پوند 87معادل (ميليون يورو  98اتحاديه اروپا قصد دارد مبلغ 

ايـن بودجـه قـرار اسـت در طيـف وسـيعي از        .ي نمايدسمت يك اقتصاد پويا و كم كربن مي شود سرمايه گذاربه  قاره
 .مصـرف گردنـد  تغييرات اقليمي تعريـف شـده انـد     كم كردن اثراتپروژه ها كه به منظور پاسداري از محيط زيست و 

) ميليـون پونـد   161(ميليـون يـورو    182د كل بودجه را به توسط شركاي اين پروژه مي توانسرمايه گذاري هاي اضافي 
  .برساند

 سـرمايه  كـوت دازور -آلـپ -پـروانس منطقـه  فرانسـه و در  ميليون يورو از اين مبلغ قرار است در  34طبق پيش بيني ها، 
ه دفن شونده در اين مكان كاهش يابد و در عوض زبالـه هـا وارد يـك سيسـتم پايـدار زبالـه       گذاري گردد تا حجم زبال

اين هدف قرار است از طريق حمايت از نوآوري در زمينه جلوگيري از انباشت زباله و مديريت آن در  .خردكن گردند
  .گيزه براي باالبردن مهارت ها و دانش تخصصي صورت پذيرداين منطقه و نيز ايجاد ان

تا ضمن كاهش آب، مصرف آن را از طريق يـك  واهد شد ميليون يورو از اين سرمايه نيز در مالتا سرمايه گذاري خ 17
% 70به گفته اتحاديه اروپا، خانه هاي بلژيكي به دليل بافت فرسوده بيش از عالوه بر اين،  .برنامه ريزي پايدار بهينه نمايد

خانه در سرتاسر اين  8500طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بيش از . بيشتر از ميانگين اروپا انرژي مصرف مي كنند
  .باشند استراتژي هاي كارايي انرژي اين طرح نمايانگر طور كامل بازسازي خواهند شد تاكشور به 
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