Kapacitetsuppbyggnad hos kommuner för att utveckla lokalt klimatoch energiarbete - från planering till handling och uppföljning

Introduktion till projektet Covenant capaCITY
Riktad utbildning till kommuner och deras nätverk

www.covenant-capacity.eu

Vad är Covenant capaCITY?

Vem kan dra nytta?

Covenant
capaCITY
är
ett
3-årigt
utbildningsprojekt för kommunerna och deras
nätverk.

• Enkelt utbildningsprogram som erbjuds till
kommunala beslutsfattare och personal.

Projektet startade i juni 2011 och löper fram till
maj 2014. Det samfinansieras av programmet
Intelligent Energy for Europe programme från
Europeiska Kommissionen.

• Ett “Train-the-trainer”-program som syftar till
ökat stöd för kommuner erbjuds till:
• kommunala föreningar och nätverk
• energikontor eller liknande
• frivilligorganisationer

Huvudsyftet är att stödja utvecklingen av mer
hållbar energi hos kommunerna över hela
Europa.

• Aktivt stöd till 92 utvalda städer med att
utveckla och förbättra deras energiplaner
steg-för-steg. Tolv (12) nationella supportteam
deltar i dessa aktiviteter.

Detta görs genom att öka kunskapen och
kapaciteten hos kommuner om hur man tar
fram och utveckla sina energiplaner (SEAP)
- från motivation, planering, genomförande,
uppföljning och utvärdering.

Hur kan du vara med?

Vad erbjuder vi?
• En webbaserad utbildningsplattform utifrån
åtta ämnen som är:
• skräddarsydd
• ger ett personligt lärande
• testat av experter
• Konferenser
• Workshops
• Webbseminarier
• Rundabordssamtal
• train-the-trainer programme
Ta chansen att ta del av detta
utbildningsprogram– helt gratis!

STEG 1: Registera dig
Ansök
om
tillgång
till
onlineutbildningsplattform
och
uppge
ditt
Utbildningsbehov (Endast relevanta målgrupper
godkänns)
STEG 2: Kom in och lär dig!
Åtta tematiska moduler att välja mellan samt
interaktiva element (Frågeformulär, verktyg...)
STEG 3: Ge feedback
Har din kunskap och kapacitet ökat? Några
idéer du kan dela med dig av? Rekommendera
utbildningen till andra.

Utbildningsprogram i fokus
Åtta sammankopplade ämnen utforskas
(redovisas som online-moduler):
•
•
•
•
•
•
•
•

växthusgasinventeringarna
Utveckling av energiplaner
Intressenter
Upphandling
Byggnader
Transport
Avfall
Vatten

Varje ämne behandlas utifrån två nivåer:
• Uppstartsnivå - kommun som saknar energiplan
• Avancerad nivå – kommun med en energiplan
som behöver förbättras
Varje ämne behandlas enligt följande:
• Kort introduktion (grunderna - vad, varför och viktig information)
• Viktiga frågor (identifiera de mest relevanta för kommunerna)
• Rekommenderade åtgärder
• Processer (hantera människor, politik och ekonomi - med tips för kommunal personal och beslutsfattare)
• Vägledning (rekommenderade verktyg, bredare politiska sammanhang, tips och länkar)

Flera länder I fokus:

Belöning

Utbildningsprogrammet
som
erbjuds
är praktiskt och flerspråkigt för proffs.
Inledningsvis erbjuds en generisk europeisk
version (på engelska) som är relevant för
kommunerna i hela Europa. Detta kommer att
följas av 13 nationella versioner tas fram för
att adressera landsspecifika aspekter för:
Bulgarien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Rumänien,
Slovenien, Sverige och Storbritannien.

• Vi vet att tjänstemän har begränsat med tid.
Utbildningsprogrammet har strukturerats
i sektioner (varje sektion tar ungefär 10-15
minuter att gå igenom).
• Efter varje avsnitt kan användaren hämta
en poäng (“morot”) och sedan fortsätta att
samla poäng genom hela programmet, för
att slutligen få ett intyg som erbjuds de som
fullföljer utbildningen.
• En annan slags belöning ...
Vi har ett erfaret konsortium med 19 partners
från 15 länder som är redo att hjälpa dig! Var
med oss, lär dig, dela med dig och ha kul med
oss!

Covenant capaCITY projektet stöttar
Borgmästaravtalet genom att öka kapaciteten
hos kommuner som kan skriva under
Borgmästaravtalet eller bli samordnare/
stödstruktur.
www.eumayors.eu

Consortium
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

Contact

FCG Finnish Consulting Group (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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