הזמנה להשתתפות בסדנה מס 1 .במסגרת פרויקט
GREENinMED
מקום :מכון היצוא ,המרד  ,29תל אביב ,קומה  ,5אולם ישראל
מועד 28 :לינואר 2020

רקע:
 GREENinMEDהוא פרויקט בינלאומי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית
 ENI-CBCMEDהמתרכז בקידום נושאים במדינות הסובבות את הים התיכון .הפרויקט עוסק
בשדרוג מערכות מים ,שפכים ואנרגיה בסקטור התיירות בכלל ובתי המלון בפרט.בפרויקט
שותפים הגופים הבאים :לשכת המסחר של ספרד ,מאגד  CAPENERGIESמצרפת ,מכון
ערבה בקטורה ,מכללת כינרת ,ואיגוד ישראלי למים -מישראל .התאחדות המלונות בישראל
שותפה למאמץ ומסייעת להצלחת הפרויקט.
המטרה היא להביא לשיפור ושדרוג של מערכות מים ושפכים כמו גם חיסכון וייעול אנרגטי,
שיביאו את סקטור המלונאות להורדת עלויות ושיפור ברווחיות ,תוך כדי שיפור המדדים
הסביבתיים ובכך העלאת היוקרה.
הפרויקט יארך  36חודשים ובמהלכן ייערכו סדנאות וימי עיון בשלוש המדינות המשתתפות,
דבר שיאפשר לחברות חשיפה במדינות אירופה כמו גם חשיפה דרך אתר הפרויקט האירופאי.
חברות הטכנולוגיה יופגשו עם צרכני הטכנולוגיות מצד המלונות גם כדי ללמוד את הצרכים וגם
להציע או לפתח פתרונות .הפרויקט גם מציע ייעוץ וכן בהמשך התהליך -מענקים למספר
חברות בעלות פוטנציאל לפתרונות .הפעילות הראשונה בישראל היא הסדנה ב  28בחודש
ינואר במכון היצוא ,המשתף פעולה עם הפרויקט ומטרותיו (תודה לאביב ,מנהל ענף המים
במכון היצוא) .תכנית הסדנה וטופס רישום מצורפים למטה.
נשמח לראות אתכם בין המשתתפים ,גם חברות הטכנולוגיה וגם מנהלי ונציגי המלונות
בישראל.
אנא מלאו את הטופס המצורף ואשרו לכתובת המייל הבאה לא יאוחר מיום  10בינואר :2020
avrahamisraeli@gmail.com

Agenda
8:30-9:00 – Registration and coffee
9:00-9;30 -Welcoming remarks from the EU ambassador to Israel (TBC) and
project coordinators from Spain, France, Israel
9:30-10:15 –An overview of the GreenInMed project - eco-innovation in water
and energy technologies for the hotel sector
10:15-10:45 –Water and energy challenges of the hotel sector in Israel –
speaker TBC/
10:45-11:00 – Topics of importance: water, wastewater, energy
11:00-11:30 – Coffee break
11:30-12:30-Facilitated working groups on topics of importance
12:30-13:00-Each working group presents on a category to work on for future
coaching sessions, innovation vouchers (expert
consultancies) and sub grants - facilitated by Israeli GreenInMedteam
13:00-13:15 – Closing remarks and next steps
13:15-14:00-Lunch and networking, one on one meetingsRegistration form:
(email to: avrahamisraeli@gmail.com)

Name:
Company:

Email:
Phone:

[ ] I would like to register to the January 28 workshop at the Israel Export
Institute.
For Technology providers:
My suggested technology in brief: (you can attach a document to this mail)

For hotel managers/staff members:
Important issues of water and/or energy management for my hotel:

Signature

Date

