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Εσπερίδα με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Από την θεωρία
στην πράξη», διοργάνωσαν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, το βράδυ της
Πέμπτης 21 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης. Η εσπερίδα έγινε στo πλαίσιo υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI
(Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient
Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P
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(Material Match Making Platform) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που
υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.
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Oups.Gr – Η Διασκέδαση Στη
Δ. Μακεδονία

 

Κοινοποιήστε:
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Ανώνυμος - Μάρτιος 21st, 2019 at 23:27

απιστευτο. τρεις κ ο κουκος για πολλοστη φορα σε εκδηλωση της
δημοτικης αρχης. οικτρη η εικονα. δεν μπορουν να προσελκυσουν
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