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Het cVPP-project is genomineerd voor de EU Sustainable Energy Citizens’ Awards ! 
 

STEMBUS open  |  tot 15 juni 23:59 

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat het cVPP-project (community-based Virtual Power Plant) is 

genomineerd voor de EU Sustainable Energy Awards én we vragen uw steun! 
 

Elk jaar erkent de Europese Commissie de meest opmerkelijke personen en projecten voor hun 

innovatie in de hernieuwbare energiesector. Dit jaar strijden 9 finalisten in 3 prijscategorieën: 

Engagement, innovatie en jeugd. Het Interreg NWE gefinancierde community-based Virtual Power Plant 

(cVPP) project, geleid door de TU/e is genomineerd voor de categorie Engagement. Wij zijn één van de 

drie finalisten!  

 

We zijn trots op de nominatie, maar het winnen van deze prestigieuze prijs zou super zijn ! 
 

Steun ons door HIER te stemmen! 

 

Waarom zou je voor cVPP stemmen?   
 

Omdat het een game-changer  is: 
 

1. Het is een radicale duurzame innovatie, maar het is anders dan andere: terwijl het de 

prosumenten en gemeenschappen mondig maakt, biedt het daarnaast ook voordelen voor het 

grotere energiesysteem.  
 

2. Het versnelt de energietransitie door te laten zien dat een alternatieve manier van organiseren 

van het energiesysteem mogelijk is! 
 

3. Het omvat een transnationale en transdisciplinaire set van partners* en is daarmee een uniek 

voorbeeld van maatschappelijk toegepaste Research & Development.  

 

De winnaars worden op 23 juni bekend gemaakt tijdens een live, online Awards-uitreiking. 

Deel gerust deze aankondiging met jullie netwerk ! Hartelijk bedankt ! 

 
* TU Eindhoven (NL), Stichting Duurzame Projecten Loenen (DPL) (NL), Tipperary Energy Agency (TEA) (IE), Community Power (IE), 

Tipperarry County Council (IE), the Municipality of Apeldoorn (NL), EnerGent and KampC (BE), Duneworks (NL), Friends of the Earth 

(IE), Alliander (NL), USEF (NL), Ecopower (BE), Templederry Renewable energy Supply Limited. (IE), T/A Community Renewable energy 

supply (IE), Claremorris and western District Energy Cooperative Ltd. (IE), Limerick Community Grocery Ltd (IE),  Energy Communities 

Tipperary Cooperative Ltd. (IE), Aran Islands Energy Cooperative (IE), Smart M Power Ltd. (IE), Tipperary County Council (IE) 
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