KORAKI

O programu PROSPECT+

Capacity building for cities and regions - from learning to action!
Program vzajemnega učenja za
občine in regije - od učenja k
ukrepanju!
Tematska Področja

Javne Stavbe

Zasebne Stavbe

Cilj programa PROSPECT+ je podpirati nosilce
odločanja na lokalni ravni pri izvajanju projektov
trajnostne energije, vključno z ustreznim spremljanjem. V okviru projekta se bo izvajal program
vzajemnega učenja za občine.
• Iščete inovativne sheme ﬁnanciranja?
• Želite predstaviti dosežke svojega mesta /
regije drugim zainteresiranim občinam?
• Vas zanima vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi upravami ter ﬁnančnimi
institucijami po vsej Evropi?
Izkoristite priložnost za vzpostavitev močne
mreže in ostanite povezani s prihodnostjo!

Promet

Medsektorsko Področje

Več informacij
www.h2020prospect.eu

OGREVANJE
Spletni sestanek

Prvo seznanitveno srečanje
in predstavitev mentorjev
ter njihovih izkušenj

2

SKUPNO
DELO
Fizično srečanje

Koraki Programa
Izobraževanja
javna Razsvetljava

0

Izberite najprimernejši čas za udeležbo! Učni
programi se bodo začeli februarja 2022, novembra 2022, avgusta 2023 in maja 2023.

2 dni mentorstva in
izmenjave izkušenj ter
znanja na terenu

4

NAPREDEK

1 spletni seminar za
mentorje in mentorirance
za pripravo projektnih
predlogov in ﬁnančne

1 spletni seminar za
usposabljanje mentorjev

1

ZAČETEK

Spletni sestanek

Predstavitev projektov in
potreb mentorirancev ter
priprava na ﬁzično srečanje

3

SESTANEK
Spletni sestanek ali klic
Spremljanje izvajanja
projekta mentoriranca(ev)

Na voljo je 5 predmetnih področij in 3 različne
učne metode.
Pričakuje se, da bo več kot 200 mest v 20 državah
članicah v okviru programa izboljšalo svoje znanje
in izkušnje za izvajanje trajnostnih energetskih
projektov!

Mojstrski tečaj v Bruslju
ekskluzivna delavnica za
najbolj izkušene
mentorirance (datum: 2023
in 2025)

BONUS!

Metode Učenja

Ciljna Skupina

Peer mentoring
(1 mentor, 1 mentee)

Sodelujejo lahko predstavniki občin in regij ali
njihovih energetskih /podnebnih agencij iz držav,
ki izpoljujejo pogoje.¹

Medsebojno mentorstvo je odnos ena na ena med
mentorjem in mentorirancem, za katerega je
značilno intenzivnejše, bolj poglobljeno svetovanje
in skupno reševanje težav.

Študijski obiski
(1 mentor, do 5 mentorirancev)
Skupina mentorirancev obišče mentorja z namenom,
da si izmenjajo znanje/izkušnje, pridobijo podrobne
informacije o izbrani možnosti ﬁnanciranja in
vzpostavijo stik s ključnimi zainteresiranimi stranmi.

Lokalno mentorstvo
(1 mentor, do 5 mentorirancev)

• Kot mentoriranec boste bolje razumeli ustrezne
sheme ﬁnanciranja, ki vam lahko pomagajo pri
izvajanju trajnostnih in podnebnih ukrepov v vaših
mestih in regijah.

• Kot mentor lahko predstavite svoje dosežke na
področju trajnostne energije in podnebnih sprememb ter svojo občino ali regijo predstavite kot
vzorčni primer, ki bo navdihnil tudi druge.

Kontakt
• T.i. "skupnost prakse" (Community of Practice) bo vsem javnim organom, zlasti tistim, ki
nimajo sredstev za sodelovanje kot mentorji ali
mentoriranci, omogočila sodelovanje na spletnih
skupinskih srečanjih in individualnih spletnih
seminarjih.

Skupina se sreča pri enem izmed mentorirancev z
namenom izmenjave izkušenj in prenosa znanj
najboljših praks v lokalnem jeziku.
Učni program je brezplačen, prav tako bodo
povrnjeni potni stroški za eno osebo na
sodelujoče mesto.

Kdo Smo

¹ 44 upravičenih držav je EU-27, Združeno kraljestvo in
pridružene države H2020

www.h2020prospect.eu
#H2020PROSPECT
https:/ twit er.com/search?q=%23H2020PROSPECT&src=typeahead_click
https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/
Capacity building for cities and regions

Projekt PROSPECT+ je ﬁnanciran iz programa Evropske
unije Horizon 2020 (Obzorje 2020) v okviru sporazuma o
dodelitvi sredstev št. 101023271. Za vsebino tega gradiva
so odgovorni izključno avtorji in ni nujno, da odraža
stališče Evropske unije. Niti CINEA niti Evropska komisija nista odgovorni za
kakršno koli uporabo informacij, ki jih gradivo vsebuje.

