Kohalike omavalitsuste suutlikkuse tõstmine edendamaks
kohalikku tegevust kliima ja energia valdkonnas - alustades
planeerimisest, lõpetades teostuse ja järelevalvega

Tutvustame Covenant capaCITY projekti
Erikoolitus omavalitsustele ja nende tugistruktuuridele

www.covenant-capacity.eu

Mis on Covenant capaCITY?

Kellele on se suunatud?

Covenant
capaCITY
on
kolmeaastane
koolitusprojekt kohalikele omavalitsustele ja
nende tugistruktuuridele.

• Kohalike omavalitsuste esindajatele pakutav
lihtne õppeprogramm – kohalikud juhid ja
omavalitsusametnikud

Projekt algas 2011. aasta juunis ja lõpeb 2014.
aasta mais. Seda kaasrahastab Euroopa
Komisjoni Intelligent Energy Europe programm.

• Koolitajate
koolitamise
programm
–
tugevdamaks toetust omavalitsustele –
mõeldud:
• kohalike omavalitsuste ühendused ja
võrgustikud
• energiaagentuurid
• MTÜ-d
• Aktiivne toetus 92 valitud linnale ja väikelinnale
SEAP-i
sammhaaval
arendamiseks
/
edendamiseks. Nendesse tegevustesse on
kaasatud kaheteistkümne (12) riigi tugigrupid.

Peamiseks eesmärgiks on toetada üle kogu
Euroopa arengut veelgi jätkusuutlikuma
energeetikaga omavalitsuste suunas.
Seda tehakse luues suutlikkust Säästva
Energia Arengukava (SEAP) valdkondades
– alates motiveerimisest, planeerimisest ja
rakendamisest kuni jälgimise ja hindamiseni.

Kuidas saate Teie osaleda?
Mida me pakume?
• 8 teemaga õppeprogramm veebis
• kohandatud disain
• iseseisva õppimise kogemus
• ekspertide testitud
• konverentsid
• töötoad
• veebiseminar
• ümarlauad
• koolita koolitajat programm
Uurige seda tasuta koolituse pakkumist!

SAMM 1: Registreeruge
Taotlege juurdepääsu õppeplatvormi ja loetlege
enda koolitusvajadused (juurdepääs vajab
kinnitamist – ainult sobivad sihtgrupid võetakse
vastu)
SAMM 2: Sisenege ja õppige!
Saab valida 8 temaatilise mooduli vahel.
Moodulitel on selgitused, lisaks interaktiivsed
elemendid (küsimustikud, vahendid, mängud)
SAMM 3: Andke tagasisidet
Kas Teie teadmistepagas täienes? On Teil ideid,
mida jagada? Soovitage koolitust teistele.

Koolitusprogrammi kesksed teemad
Uuritakse kaheksa vastastikku seotud teemat
(esitatud veebimoodulitena):
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvuhoonegaaside varud
SEAP arendus
Osapoolte kaasamine
Hanked
Hooned
Transport
Jäätmed
Vesi

Igal teemal on kaks taset:
• Algtase - omavalitsustele ilma SEAP´ita
• Kesktase / edasijõudnud omavalitsustele, kelle
SEAP vajab edendamist
Iga teema on ülesehitatud järgnevalt:
•
•
•
•
•

Sissejuhatus (“põhivara” – mis, miks ja tähtis informatsioon)
Võtmeküsimused (märgivad olulisust kohalikele omavalitsustele)
Soovituslikud sammud
Protsessid (seosed inimeste, poliitika ja rahaga – koos nõuannetega omavalitsuse personalile ja kohalikele juhtidele)
Juhendamine (projekti soovitatud meetodid, laiem poliitiline kontekst, nõuanded ja lingid)

Mitme riigi kesksus:

Auhinna süsteem

Pakutav
programm
on
praktiline
ja
mitmekeelne,
kasutatakse
häälõppimise
meetodit professionaalidele. Algselt pakutakse
üldist Euroopa versiooni (inglise keeles)
kohandatud kohalikele omavalitsustele üle
Euroopa. Sellele järgnevalt valmib 13 riigi
versiooni, keskendumaks riigispetsiifilistele
aspektidele kohalikus keeles: Bulgaaria, Eesti,
Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Sloveenia,
Soome, Ühendkuningriik.

• Me teame, et hõivatud professionaalidel
on vähe aega. See programm on koostatud
lihtsate osadena (iga osa läbitöötamine võtab
keskmiselt 10-15 minutit aega).
• Peale iga osa saab kasutaja koguda punkti
(“porgandi”), kogudes punkte läbi kogu
programmi, - koos sertifikaadiga treeningu
läbimisel.
• Ja ehk võite saada ka autasu …
Kogenenud konsortsium, mis koosneb 19
partnerist 15 riigist, on valmis aitama Teid
selles programmis! Ühinege meiega, õppige,
jagage ja tundke rõõmu koos meiega!!

Covenant capaCITY projekt toetab
Linnapeade Pakti algatust – aidates
tõsta (potentsiaalsete) liituvate kohalike
omavalitsuste ja (potentsiaalsete) Pakti
Koordineerijate / Toetajate suutlikkust.
www.eumayors.eu

Konsortsium
ICLEI Euroopa sekretariaat (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org
Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus (ZSI)
www.zsi.at
Omavalitsuste Energiatõhususe võrgustik EcoEnergy
www.ecoenergy-bg.net
Burgase linn
www.burgas.bg
WWF Doonau-Karpatia Programm Bulgaaria (WWF DCP Bulgaria)
www.wwf.bg
Koprivnica linn
www.koprivnica.hr
Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS)
www.erkas.ee

Kontakt

FCG Training and consulting Ltd (FCG)
www.fcg.fi

ICLEI Europe
Maryke van Staden (Project Coordinator)
Tel:
+49 761 36892-0
E-post: covenant-capacity@iclei.org
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Kliima Tegevuse Võrgustik- Prantsusmaa (CAN-F)
www.rac-f.org
Kreeta regioon – Energiaagentuur (REAC)
www.crete.gov.gr

COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

Padova linn
www.padovanet.it
Sogesca
www.sogesca.it
WWF Poola
www.wwf.pl
Energia Tõhususe ja Keskkonnakaitse Agentuur (AEEPM)
www.managenergy.ro
Sloveenia Valdade ja Linnade Assotsiatsioon (SOS)
www.skupnostobcin.si
Malmö linn
www.malmo.se/sustainablecity

Seda projekti kaasrahastas Euroopa Komisjon
“Intelligentne Energia- Euroopa” (IEE)
programmi kaudu.
Vastutamatuse säte
Selle trükise sisu ainuvastutus lasub
autoritel. See ei pruugi kajastada Euroopa
Liidu arvamust. Ei Konkurentsivõime
ja uuendustegevuse täitevasutus ega
Euroopa Komisjon ei vastuta siin sisalduva
informatsiooni eest.

Kliimaomavalitsused (CM)
www.klimatkommunerna.se
Eluaseme ja Linnaarengu-uuringute Instituut (IHS)
www.ihs.nl
Tegutse Energia Valdkonnas
www.actonenergy.org.uk
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