Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energiaasioissa – suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan

Covenant capaCITY -hanke
Koulutusta kunnille ja kuntien sidosryhmille

www.covenant-capacity.eu

Mikä on Covenant capaCITY?

Kenelle?

Covenant capaCITY on kolmivuotinen hanke
paikallishallinnon edustajille ja sidosryhmille.
Hanke alkoi kesäkuussa 2011 ja kestää
toukokuuhun 2014 saakka. Se on Euroopan
komission Intelligent Energy Europe -ohjelman
osarahoittama.

• Helppo
opintokokonaisuus/-ohjelma
–
paikallishallinnon
edustajille
(luottamushenkilöt ja kuntien henkilöstö/
virkamiehet)

Covenant capaCITY keskittyy kiireellisiin
haasteisiin luoda ja kehittää lisää kestävien
energiamuotojen yhdyskuntia (SEC - sustainable
energy communities) Euroopassa.
Tämä toteutetaan lisäämällä ja kehittämällä
taitoja liittyen aiheisiin, jotka ovat oleellisia
kestävän energiasuunnitelman (SEAP Sustainable Energy Action Plan) laatimista
varten – motivoimisesta, suunnittelusta ja
toteuttamisesta aina seurantaan ja arviointiin
saakka.

Mitä tarjoamme?
• online-koulutusalusta kahdeksasta aiheesta
• kohderyhmän tarpeisiin räätälöity
• itseohjattava oppimiskokemus
• asiantuntijoiden testaama
• konferensseja
• työpajoja
• webinaareja
• (pyöreän pöydän) keskustelutilaisuuksia
• kouluttaja-koulutusohjelma
Tutustu maksuttomaan koulutukseemme!

• Kouluttajien koulutusohjelma – lisää tukea
kunnille:
• paikallishallinnon järjestöille ja verkostoille
• energiayhtiöille
• kansalaisjärjestöille
• Aktiivinen tuki 92 valitulle kaupungille ja
kunnalle kestävän energiasuunnitelman
vaiheittaisessa laatimisessa ja kehittämisessä.
Kahdentoista (12) maan tiimit ovat sitoutuneet
näihin tehtäviin.

Kuinka pääset mukaan?
ASKEL 1: Rekisteröidy
Hae pääsyä verkko-oppimisalustaan ja
listaa koulutustarpeesi. (pääsy hyväksytään
tapauskohtaisesti – vain soveltuvien kohderyhmien
edustajille)
ASKEL 2: Kirjaudu sisään ja opi
Valittavana
8
temaattista
moduulia
täsmennyksineen, lisäksi vuorovaikutteisia
elementtejä (kyselyjä, työkaluja, pelejä…)
ASKEL 3: Anna palautetta
Opitko uutta? Onko sinulla ideoita jaettavaksi?
Suosittele koulutusta muille.

Koulutusohjelman fokus
Kahdeksan toisiinsa yhteydessä olevaa aihepiiriä (moduulia):
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvihuonekaasujen inventoinnit
Kestävän energiasuunnitelman kehittäminen
Sidosryhmien osallistuminen
Hankinnat
Kiinteistöt
Liikenne
Jätteet
Vesi

Kaksi tasoa kustakin aiheesta:
• Aloitustason kunnat, joilla ei ole kestävää
energiasuunnitelmaa (SEAP)
• Keskitason / edistyneet kunnat, jotka ovat tehneet
kestävän energiasuunnitelman, jota pitää parantaa/kehittää
Kukin aihe rakentuu seuraavasti:
•
•
•
•

Lyhyt esittely (“perusteet” - mitä, miksi ja muuta tärkeää tietoa)
Pääkohdat (eritellään paikallishallinnolle oleelliset asiat)
Suositeltavat työvaiheet
Prosessit (liittyen ihmisiin, toimintatapoihin ja rahoitukseen – vinkkejä kuntien henkilöstölle ja paikallisille
päätöksentekijöille)
• Ohjaus (suositeltavat projektityökalut, toimintatavat, vinkit ja linkit)

Monikansallinen fokus:

Palkitsemisjärjestelmä

Ohjelma on käytännönläheinen ja monikielinen,
ja se soveltuu ammattilaisille. Vaihtoehtona on
myös yleiseurooppalainen versio (englanniksi),
joka sopii paikallishallinnolle eri puolilla
Eurooppaa. Yleiseurooppalaista osiota seuraa
13 maakohtaista versiota kullakin kansallisella
kielellä: Bulgaria, Kroatia, Viro, Suomi, Ranska,
Kreikka, Italia, Puola, Romania, Slovenia,
Ruotsi, Iso-Britannia.

• Tiedämme, että kiireisillä ammattilaisilla
on vain rajallisesti aikaa käytettävissään.
Ohjelma on rakennettu yksinkertaisista
osioista. (Osioiden läpikäymiseen menee
aikaa noin 10–15 minuuttia.)
• Kunkin osion jälkeen voi kerätä pisteen
(“porkkanan”). Keräämällä pisteitä ohjelman
läpi, ohjelman läpäisseet saavat halutessaan
todistuksen.
• Ja ehkä myös palkinnon… Kokenut 19 partnerin
konsortio 15 maasta on valmis auttamaan
tämän ohjelman avulla! Liity mukaan, opi, jaa
ja viihdy kanssamme!

Covenant
capaCITY
-hanke
tukee
Kaupunginjohtajien yleiskokousta – auttaen
kehittämään sopimuksen allekirjoittaneiden
paikallishallinnon
edustajien
ja
yleiskokouksen koordinaattorien / tukijoiden
osaamista.
www.eumayors.eu

Konsortio
ICLEI European Secretariat (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org
Centre for Social Innovation (ZSI)
www.zsi.at
Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy
www.ecoenergy-bg.net
City of Burgas
www.burgas.bg
WWF Danube-Carpathian Program Bulgaria (WWF DCP Bulgaria)
www.wwf.bg
City of Koprivnica
www.koprivnica.hr
Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)
www.erkas.ee

Yhteystiedot

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

ICLEI Europe
Maryke van Staden (Project Coordinator)
Tel:
+49 761 36892-0
E-mail: covenant-capacity@iclei.org
Web:
www.covenant-capacity.eu

Climate Action Network – France (CAN-F)
www.rac-f.org
Region of Crete – Energy Agency (REAC)
www.crete.gov.gr
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COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

City of Padova
www.padovanet.it
Sogesca
www.sogesca.it
WWF Poland
www.wwf.pl
Agency for Energy Efficiency and Environment Protection (AEEPM)
www.managenergy.ro
Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS)
www.skupnostobcin.si
City of Malmö
www.malmo.se/sustainablecity

This project is co-funded by the European
Commission under the “Intelligent Energy –
Europe” (IEE) Programme.
Disclaimer
The sole responsibility for the content of this
publication lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European
Union. Neither the EACI nor the European
Commission are responsible for any use that
may be made of the information contained
therein.

The Climate Municipalities (CM)
www.klimatkommunerna.se
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
www.ihs.nl
Act on Energy
www.actonenergy.org.uk
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