Krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti za napredek lokalnih
podnebnih in energetskih ukrepov - od načrtovanja do ukrepov in
monitoringa

Predstavitev projekta Covenant capaCITY
Namensko usposabljanje za občine in podpornike

www.covenant-capacity.eu

Kaj je Covenant capaCITY?

Kdo ima lahko koristi?

Covenant capaCITY je 3-letni projekt
usposabljanja za lokalne oblasti in njihove
podpornike.

• Nudimo preprost učni program za
predstavnike lokalnih skupnosti in njihove
nadrejene

Projekt se je začel junija 2011 in se bo zaključil
maja 2014. Projekt je sofinanciran iz programa
Intelligent Energy Europe Evropske Komisije.

• ”Train the-trainer” program za krepitev
podpore občinam, ki je na voljo:
• združenjem in mrežam lokalnih skupnosti
• energetskim agencijam
• Nevladnim organizacijam

Glavni cilj je podpirati razvoj v smeri energetsko
trajnostno naravnanih evropskih občin.
To se lahko doseže z večanjem zmogljivosti na
področjih, pomembnih za trajnostne energetske
akcijske načrte (SEAP) vse od motivacije
do načrtovanja, izvajanja, monitoringa in
ocenjevanja.

Kaj vam nudimo?
• spletno izobraževanje preko platform,
ki obravnavajo osem tem
• prilagodljivost na vaše potrebe
• samostojno pridobivanje učnih izkušenj
• preverjanja s strokovnjaki
• konference
• delavnice
• spletni seminarji
• okrogle mize
• Program “train-the-trainer”
Izkoristite možnost brezplačnega
usposabljanja!

• Aktivna podpora 92 izbranim mestom in
občinam pri postopnem razvoju in izboljšanju
SEAP. Pri teh dejavnostih sodeluje dvanajst
podpornih skupin.

Kako lahko sodelujete?
KORAK 1: Registracija
Prijavite se za dostop do spletne platforme
za usposabljanje in navedite vaše potrebe po
usposabljanju (za dostop je potrebna odobritev
- le ustrezne ciljne skupine bodo sprejete)
KORAK 2: Vstopite in se učite!
Izbirate lahko med osmimi tematskimi moduli,
prejeli boste pojasnila in interaktivne elemente
(vprašalniki, orodja, igre ...)
KORAK 3: Povratne informacije
Ali se je vaše znanje izboljšalo? Bi delili vaše
ideje? Priporočite usposabljanja drugim.

Osredotočen program usposabljanja
Osem medsebojno povezanih tem (predstavljene kot spletni moduli):
• Evidenca toplogrednih plinov
• Razvoj SEAP
• Sodelovanje interesnih skupin
• Javna naročila
• Zgradbe
• Promet
• Odpadki
• Voda
Dva nivoja na temo:
• začetni nivo občin brez SEAP
• naprednejše skupnosti z že razvitim SEAP
potrebnim izboljšav
Vsaka tema je naslovljena na naslednji način:
•
•
•
•

Kratek uvod (“osnove” - kaj, zakaj in pomembne informacije)
Ključna vprašanja (ugotavljanje ujemanj pri lokalnih skupnostih)
Priporočeni koraki
Procesi (kako ravnati z ljudmi, politiko in financami - z nasveti za občinske uslužbence in lokalne
odločevalce)
• Smernice (priporočena orodja, širši politični okvir, nasveti in povezave)

Več-državna usmeritev:

Sistem nagrajevanja

Predlagani program je praktičen in večjezičen
ter nudi dobri učni pristop strokovnjakom.
Sprva bo na voljo generična evropska različica
(v angleščini) – ustrezna za lokalne oblasti
po vsej Evropi. Temu bo sledila individualna
različica za vseh 13 držav s specifičnimi temami
in v nacionalnem jeziku za Bolgarijo, Hrvaško,
Ciper, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Italijo,
Poljsko, Romunijo, Slovenijo, Švedsko in Veliko
Britanijo.

• Vemo, da so strokovnjaki časovno zelo
omejeni. Program je strukturiran na
enostavne sekcije (vsaka traja približno 10-15
minut).
• Po vsakem opravljenem delu lahko uporabnik
zbere točko, – in sicer skozi ves program
– potrdilo dobijo tisti sodelujoči, ki so
usposabljanje dokončali.
• In morda prejmejo tudi nagrado...
Izkušen konzorcij 19 partnerjev iz 15 držav je
pripravljen vam pomagati! Pridružite se nam,
učite se, delite in zabavajte se z nami!

Projekt Covenant capaCITY podpira
Konvencijo županov - pomaga pri večanju
zmogljivosti
(potencialnih)
lokalnih
skupnosti podpisnic ter potencialnih
sodelujočih koordinatorjev.
www.eumayors.eu

Konzorcij
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

Kontakt

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
Splet: : 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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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

Projekt je sofinanciran s strani Evropske
komisije v okviru programa “Intelligent Energy
– Europe” (IEE).
Omejitev odgovornosti
Odgovornost za vsebino te publikacije nosijo
avtorji. Vsebina ne odraža mnenja Evropske
Unije. Niti EACI niti Evropska komisija ne
odgovarjata za kakršno koli uporabo, ki izvira
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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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