
Learning Methods Who We Are

Peer mentoring
(1 mentor, 1 mentee)

Peer mentoring is a one-to-one relationship 
between a mentor and a mentee characterised by 
more in-depth counseling and joint problem - 
solving.

Study visits
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a mentor to exchange 
knowledge, learn from best practices in securing 
finance, and interact with key stakeholders.

Local mentoring
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a local mentor to 
exchange knowledge and learn from best practices 
in their local languages.

The learning programme will be free of charge, 
and travel costs for one person per city will be 
reimbursed.

Target Participants

Participants can be individuals from cities and 
regions – and public entities who represent them 
(e.g. energy agencies) – in the European Union.

• As a Mentee, you will increase understanding of 
the relevant financing schemes and launch 
sustainable energy and climate actions in cities and 
regions.

• As a Mentor, you will showcase your achieve-
ments in the field of sustainable energy and 
climate action projects and have your city or region 
featured as a best practice, inspiring others.

• The Community of Practice will allow all 
public authorities and especially those that do not 
have the resources to participate as mentors or 
mentees to participate in online group meetings 
and dialogue webinars.

Contact

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

PROSPECT+ project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101023271. The 
sole responsibility for the content of this material lies with 

the creators. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither CINEA nor the European Commission is responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.
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¹ The 44 eligible countries are EU-27, the United 
Kingdom and H2020 associated countries

Capacity building for cities and 
regions - from learning to action!

 

Budování kapacit pro města a 
regiony - od vzdělávání k akci!

Navštivte nás na stránce
www.h2020prospect.eu

O PROSPECT+

Etapy programu 
budování kapacit

PROSPECT+ vyvine školicí program, který 
umožní posílit kapacity zaměstnanců regionálních 
a místních samospráv, aby uměli najít vhodné 
financování a efektivně implementovat ener-
getické plány, včetně jejich kontroly a monito- 
rování.

• Hledáte inovativní schémata financování?

• Chcete prezentovat úspěchy svého města/re-
gionu?

• Máte zájem navázat vztahy s místními a 
regionálními samosprávami a finančními insti-
tucemi v Evropě?

Využijte příležitost vytvořit silnou síť a 
zůstaňte ve spojení  i v budoucnu!

Budou zahájeny celkem 4 výukové cykly, v únoru 
2022, listopadu 2022, srpnu 2023 a květnu 
2024, které městům umožní vybrat si nejvhodnější 
dobu pro zapojení se do programu. 

Vzdělávací program bude probíhat v 5 tematických 
oblastech a 3 vzdělávacích metodách.

Našim cílem je zajistit, aby více než 200 měst v 
nejméně 20 členských státech EU zlepšilo své 
kapacity, pokud je o realizaci projektů udržitelné 
energetiky!

ETAPY

Veřejné budovy Soukromé budovy

Veřejné osvětlení Doprava

Mezisektorové oblas�

Tematické oblasti
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BONUS!

PŘÍPRAVA

ZAČÍNÁME

SPOLUPRÁCE

SETKÁNÍ

POSTUP

1 webinář (mentoři a 
účastníci)

1 školící webinář pro 
mentory

On-line schůzka

On-line schůzka

Fyzické setkání

On-line schůzka nebo 
telefonát

Masterclass v Bruselu

Příprava návrhu projektu a 
finanční připravenost 

Účastníci se navzájem 
poznají na on-line schůzce a 
mentor představí svůj 
projekt a své zkušenos�.

Prezentace projektů a 
potřeb účastníků a příprava 
společného setkání.

2 dny školení a výměny 
znalos� k řešení potřeb 
účastníků

Navazující kroky pro 
implementaci projektů 
účastníků.

Exluzivní worskhop pro 
nejpokročilejší účastníky, 
který se bude konat v roce 
2023 a 2025.



Vzdělávací metody Who We Are

Peer mentoring
(1 mentor, 1 účastník)

Peer mentoring je osobní vztah mezi mentorem a 
účastníkem, který se vyznačuje hlubším poraden-
stvím a společným řešením problémů.

Studijní návštěvy
(1 mentor, až 5 účastníků)

Skupina účastníků navštíví mentora, aby si 
vyměnili své znalosti, osvojili si osvědčené postupy 
při zajišťování financování a navázali kontakt s 
klíčovými zainteresovanými stranami.

Místní školení
(1 mentor, až 5 účastníků)

Skupina účastníků navštíví místního mentora, aby 
si vyměnili své znalosti a osvojili si osvědčené 
postupy v jejich místním jazyce.

Program odborného školení je bezplatný a 
cestovní náklady pro jednu osobu z každého 
města budou proplaceny.

Cílová skupina

Účastníky můžou být jednotlivci z měst a regionů - 
a veřejné subjekty, které je zastupujcí (například 
energetické agentury) - ve způsobilých zemích.

• As a Mentee, you will increase understanding of 
the relevant financing schemes and launch 
sustainable energy and climate actions in cities and 
regions.

• As a Mentor, you will showcase your achieve-
ments in the field of sustainable energy and 
climate action projects and have your city or region 
featured as a best practice, inspiring others.

• The Community of Practice will allow all 
public authorities and especially those that do not 
have the resources to participate as mentors or 
mentees to participate in online group meetings 
and dialogue webinars.

Contact

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

PROSPECT+ project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101023271. The 
sole responsibility for the content of this material lies with 

the creators. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither CINEA nor the European Commission is responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.

Vzdělávací metody Kdo jsme

Peer mentoring
(1 mentor, 1 účastník) 

Peer mentoring je individuální vztah mezi men-
torem a účastníkem, který se vyznačuje 
hloubkovým poradenstvím a společným řešením 
problémů.

Studijní návštěva
(1 mentor, až 5 účastníků)

Skupina účastníků navštíví mentora, aby si vyměnili 
znalosti, poznali osvědčené postupy při zajištění 
financování a seznámili se s klíčovými zaintereso-
vanými stranami.

Místní školení
(1 mentor, až 5 účastníků)

Skupina účastníků spolu s mentorem navštíví jedno-
ho z místních účastníků, aby si vyměnili znalosti a 
seznámili se s osvědčenými postupy v místním 
jazyce.

Program odborného školení je bezplatný a 
cestovní náklady pro jednu osobu z každého 
města budou uhrazeny.

Cílová skupina

Mentory a účastníky mohou být jednotlivci z míst-
ních a regionálních institucí nebo jejich energetické 
agentury ve způsobilých zemích.¹

• Jako účastník projektu lépe pochopíte různé 
systémy financování a naučíte se, jak realizovat 
opatření v oblastni udržitelné energetiky a klimatu 
ve vašem městě nebo regionu.

•  Jako mentor odprezentujete své úspěchy v 
projektech udržitelné energetiky a klimatu. Vaše 
město nebo region se stane příkladem dobré praxe, 
který bude inspirovat ostatní.

• Komunita umožní všem orgánům veřejné 
správy, které nemají prostředky, aby se zapojily 
jako mentoři nebo účastníci, učastnit se on-line 
skupinových setkání a webinářů.

Kontakt

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

Projekt PROSPECT+ získal finanční prostředky z 
programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 
2020 na základě grantové smlouvy č. 101023271. Výhrad-
ní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou jeho 

tvůrci. Tento materiál nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Agentura 
CINEA ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoli použití 
informací, které jsou v něm obsažené.

¹ Mezi způsobilé země patří EU-27, Spojené království a 
přidružené země H2020.

https://twitter.com/search?q=h2020prospect&src=typeahead_click

https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/

Capacity building for cities and 
regions - from learning to action!
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O PROSPECT+

Etapy programu 
budování kapacit

PROSPECT+ vyvine školicí program, který 
umožní budování kapacit v regionáních a místních 
úřadech za účelem financování a implemetace 
efektivních plánů udržitelné energie, včetně jejich 
řádného monitorování a kontroly.

• Hledáte inovativní schémata financování?

• Chcete prezentovat úspěchy svého města/re-
gionu?

• Máte zájem navázat vztahy s místními a 
regionálními samosprávami a finančními insti-
tucemi v celé Evropě?

Využijte příležitost vytvořit silnou síť a 
zůstaňte ve spojení  i v budoucnu!

Budou zahájeny celkem 4 výukové cykly, v únoru 
2022, listopadu 2022, srpnu 2023 a květnu 
2024, které městům umožní vybrat si nejvhodnější 
dobu pro zapojení se do programu. 

Vzdělávací program bude probíhat v 5 tematických 
oblastech a 3 vzdělávacích metodách.

Našim cílem je zajistit, aby více než 200 měst v 
nejméně 20 členských státech EU zlepšilo své 
kapacity, pokud je o realizaci projektů udržitelné 
energie.
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