
 

Maandag 8 oktober 2018
Onderwerp: informatieavond over fondsen

19 september 2018: startschot van ECCO.
Samen op weg naar een duurzame, lokale energietransitie. 

UITNODIGING
Dat méér duurzame energie nodig is voor onze planeet valt niet te ontkennen. Maar hoe pakken we dat 
aan? In Nationaal Landschap Het Groene Woud doen we dat met het Europese project ECCO. De gemeenten 
Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel hebben zich er inmiddels aan verbonden.

Aanmelden
Om bij het startschot van ECCO aanwezig 
te zijn, klikt u hier voor uw aanmelding. 
U kunt er ook de gesprekken selecteren 
waaraan u wilt deelnemen.

Programma: 
13.00 – 13.30 uur  of  19.00 – 19.15 uur: Inloop
13.30 – 13.50 uur  of  19.15 – 19.35 uur: Algemene introductie over ECCO
13.50 - 14.00 uur of  19.35 – 19.45 uur: Toelichting over de groepsverdeling 

tijdens Tour d’ECCO 
14.00 – 16.00 uur  of  19.45 – 21.45 uur: Tour d’ECCO: 4 gespreksrondes van 

25 minuten met verdiepende gesprekken 
in kleine groepen. 

16.00 – 17.00 uur  of  21.45 – 22.15 uur:  Napraten met een borrel. 

U kunt in de middag of de avond aan vier gesprekken deelnemen. Wilt u aan alle acht 
gesprekken deelnemen? Schrijf u dan in voor het middag- en het avondprogramma. 
We houden de groepen klein. Meld u dus snel aan voor het gespreksonderwerp van uw 
voorkeur. Is een gespreksgroep vol, dan delen we u in bij een andere groep.

Tot 19 september!

ECCO is een pilotproject binnen het Brabantbrede programma ‘Sociale Innovatie in de Energietransitie’. De effecten die ECCO-
activiteiten met zich meebrengen zijn mede te danken aan de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa. Meer lezen over ECCO in Het Groene Woud? Klik hier. 

Wilt u in de toekomst geen mails meer ontvangen over ECCO, dan kunt u dit aangeven in een reply op deze mail. Uw e-mailadres zal 
direct uit ons bestand worden verwijderd.

ECCO

Bent u erbij? 
In ECCO draait alles om het ontwikkelen van ‘lokale energiegemeenschappen’: 
burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties die samen – 
lokaal of regionaal – de transitie naar duurzame energie bedenken, opzetten 
én uitvoeren. 

De komende jaren leidt dit minimaal tot:
• 5 Lokale Energie Actieprogramma’s, waarvan 4 lokale en 1 regionale;
• 2 projecten per Energie Actieprogramma die op korte termijn te 

realiseren zijn; 
• 100.000 zonnepanelen in de deelnemende gemeenten;
• Een regionale ondersteuningsstructuur; 
• Concrete hulp bij het realiseren van de projecten.

Het startschot voor ECCO nemen we op 19 september in D’n Liempdsen Herd, 
Barrierweg 4 in Liempde. U bent van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en ac-
tief deel te nemen aan de Tour d’ECCO: rondes van verdiepende gesprekken over 
duurzame energie en lokale inzet. Weten welke gespreksonderwerpen tijdens de 
bijeenkomst de revue passeren? We hebben ze hier voor u op een rijtje gezet.

https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/ecco---energy-community-cooperations/gespreksonderwerpen
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/ecco---energy-community-cooperations/startbijeenkomst-van-ecco
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/ecco---energy-community-cooperations/

