ETAPY

O programe PROSPECT+

Capacity building for cities and
regions - from learning to action!
Budovanie kapacít miest a
regiónov - od vzdelávania k
činom!
Tematické Oblasti

Verejné Budovy

Súkromné Budovy

PROSPECT+ vypracúva program odborného
školenia, ktorý umožní budovanie kapacít v
regionálnych a miestnych orgánoch. Cieľom je
ﬁnancovať a realizovať plány udržateľnej energie
účinne a efektívne vrátane ich riadneho monitorovania a kontroly.
• Hľadáte inovatívne systémy ﬁnancovania?
• Radi by ste odprezentovali úspechy svojho
mesta/regiónu?
• Čo tak nadviazať vzťahy s miestnymi a
regionálnymi samosprávami a ﬁnančnými
inštitúciami v celej Európe?
Využite príležitosť nadviazať spoluprácu myslite na budúcnosť svojho mesta alebo regiónu!

Etapy Programu Budovania
Kapacít
Verejné Osvetlenie

Doprava

Medzisektorové Oblas�

Navštívte nás na stránke
www.h2020prospect.eu

Celkovo sa uskutočnia štyri vzdelávacie cykly (vo
februári 2022, novembri 2022, auguste 2023 a
máji 2024), aby si mestá mohli vybrať, kedy sa
zapoja do programu.
Vzdelávací program bude prebiehať v piatich
tematických oblastiach, pričom sa využijú tri
vzdelávacie metódy.
Naším cieľom je zabezpečiť, aby viac ako dvesto
miest v najmenej dvadsiatich členských štátoch EÚ
zlepšilo svoje kapacity na realizáciu projektov
udržateľnej energie!
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PRÍPRAVA
Online stretnu�e

Účastníci sa navzájom
zoznámia a mentor
predstaví svoj projekt a
skúsenos�
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SPOLUPRÁCA
Fyzické stretnu�e

dva dni školenia zahŕňajú
výmenu poznatkov a
riešenie potrieb účastníkov
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POSTUP

Masterclass seminár v
Bruseli
je planovaný na rok 2023 a
2025 exkluzívne pre
najpokročilejších účastníkov

Jeden webinár pre mentorov a účastníkov (mentees)
Tvorba projektových návrhov a
ﬁnančná pripravenosť

Jeden školiaci webinár
pre mentorov
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ZAČÍNAME

Online stretnu�e

Prezentácia projektov ako aj
potrieb účastníkov a
príprava na spoločné fyzické
stretnu�e
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STRETNUTIA
Online stretnu�e alebo
telefoná
Nadviazanie na realizáciu
projektu účastníkov

BONUS!

Vzdelávacie Metódy
Individuálne školenie (Peer mentoring)
Peer mentoring je individuálny vzťah medzi mentorom a účastníkom za účelom spoločného riešenia
problémov.

Cieľová Skupina

Kto Sme

Mentormi a účastníkmi môžu byť jednotlivci z
miestnych a regionálnych inštitúcií alebo ich energetické agentúry v oprávnených krajinách.¹

• Ako účastník projektu lepšie pochopíte rôzne
systémy ﬁnancovania a naučíte sa, ako realizovať
opatrenia v oblasti udržateľnej energie a klímy vo
vašom meste alebo regióne.

Študijné návštevy
(jeden mentor, až piati účastníci)
Skupina účastníkov navštívi mentora s cieľom
vymeniť si poznatky, oboznámiť sa s osvedčenými
postupmi pri zabezpečovaní ﬁnancovania a nadviazať kontakt so zainteresovanými stranami.

• Ako mentor odprezentujete svoje úspechy v
oblasti udržateľnej energie a klimatických projektov. Vaše mesto alebo región tak pôjde príkladom a
stane sa inšpiráciou pre ostatných.

Kontakt

Miestne školenie
(jeden mentor, až piati účastníci)

• Komunita (Community of Practice) umožní
všetkým orgánom verejnej správy, najmä tým,
ktorým chýbajú zdroje, zúčastniť sa ako mentori
alebo účastníci online skupinových stretnutí a
seminárov.

Skupina účastníkov spolu s mentorom navštívi
jedného z miestnych účastníkov, aby si vymenili
poznatky a praktiky v materinskom jazyku.
Program odborného školenia je bezplatný.
Cestovné náklady pre jednu osobu z každého
mesta budú preplatené.

¹ Pod 44 oprávnených krajín spadá dvadsaťsedem

členských štátov EÚ, Veľká Británia a pridružené
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Capacity
building for cities and regions

Projekt PROSPECT+ získal ﬁnančné prostriedky z
programu Európskej únie pre výskum a inovácie
Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 101023271.
Výhradnú zodpovednosť za obsah tohto materiálu nesú
jeho tvorcovia. Tento materiál nemusí nevyhnutne vyjadrovať názor
Európskej únie. Agentúra CINEA ani Európska komisia nenesú zodpovednosť
za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

