Budowanie potencjału samorządów lokalnych w działaniach na
rzecz klimatu i energii – planowanie, wdrażanie, monitoring.

Przedstawiamy projekt Covenant capaCITY
Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji

www.covenant-capacity.eu

Czym jest Covenant capaCITY?

Kto może z niego skorzystać?

Covenant capaCITY to trzyletni projekt
szkoleniowy, przeznaczony dla samorządów
lokalnych i instytucji je wspierających.

• Prosty program szkoleniowy kierowany do
przedstawicieli lokalnych samorządów –
władz samorządowych i kadry urzędniczej

Projekt, współfinansowany z programu
„Inteligentna Energia – Europa”, rozpoczął się
w czerwcu 2011 roku i potrwa do maja 2014.

• Program ‘Train-the-trainer’ – budujący sieć
wsparcia dla samorządów – kierowany do:
• sieci i stowarzyszeń samorządów lokalnych
• agencji energetycznych
• organizacji pozarządowych

Głównym jego celem jest budowanie
zrównoważonych energetycznie społeczności
lokalnych Europy.
Odbywa się to poprzez wzmacnianie
kompetencji w obszarach wchodzących
w zakres planów działań na rzecz zrównoważonej
energii (ang. Sustainable Energy Action Plans)
– od motywacji i planowania, przez wdrażanie,
aż po monitoring i ocenę.

Co oferujemy?
• internetowa platforma szkoleniowa
obejmująca 8 zagadnień
• specjalnie zaprojektowana
• zapewniająca indywidualny tok szkolenia
• przetestowana przez ekspertów
• konferencje
• warsztaty
• szkolenia internetowe
• okrągłe stoły
• program szkoleniowy dla trenerów
Sprawdź naszą darmową ofertę szkoleniową!

• Aktywne wsparcie 92 wybranych miast
i miejscowości w procesie opracowania lub
weryfikacji planu energetycznego. Dwanaście
(12) krajowych zespołów wsparcia.

Jak przystąpić do programu?
KROK 1: Zarejestruj się
Zarejestruj się na internetowej platformie
i określ swoje potrzeby szkoleniowe (dostęp do
programu otrzymają wyłącznie przedstawiciele
wskazanych grup docelowych)
KROK 2: Wejdź i korzystaj!
8 modułów tematycznych do wyboru,
z objaśnieniami i elementami interaktywnymi
(quizy, narzędzia, gry)
KROK 3: Podziel się wrażeniami
Oceń
przydatność
szkolenia.
Zostaw
komentarz. Poleć nas innym.

Program szkoleniowy
Osiem powiązanych ze sobą zagadnień
(ujętych w moduły tematyczne):
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejestr i inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
Angażowanie interesariuszy
Zamówienia publiczne
Budownictwo
Transport
Gospodarka odpadowa
Gospodarka wodna

Każdy moduł dostępny na dwóch poziomach:
• początkujący – samorządy nie posiadające SEAP
• zaawansowany – społeczności, których SEAP wymaga poprawy
Każde zagadnienie omówione według tego samego schematu:
•
•
•
•
•

Wprowadzenie (podstawowe informacje)
Kluczowe zagadnienia (i ich znaczenie dla samorządów)
Proces planowania – krok po kroku
Metody działania (ludzie, polityka, finanse – wskazówki dla urzędników i władz lokalnych)
Poradnictwo (narzędzia, wskazówki i odnośniki)

Dostępny w wielu krajach
Oferowany przez nas program jest dostępny
w wielu językach i wykorzystuje praktyczne,
profesjonalne metody szkoleniowe. Początkowo
dostępna będzie wersja ogólna (w języku
angielskim) – skierowana do samorządów
lokalnych Europy. Następnie ukaże się 13 wersji
krajowych, poruszających aspekty specyficzne
dla danego kraju, w języku narodowym dla:
Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Polski, Rumunii, Słowenii,
Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

System motywacyjny
• Uczestnicy projektu to w większości
profesjonaliści, zaangażowani w wiele
działań, z ograniczonymi zasobami czasu.
Dlatego program szkoleniowy podzielony
został na proste sekcje (przejście każdej
z nich powinno zająć około 10-15 minut).
• Po przejściu każdej sekcji użytkownik
otrzyma punkty, których zgromadzenie jest
warunkiem uzyskania certyfikatu szkolenia.
• A być może także nagrody…
Doświadczone konsorcjum 19 partnerów z 15
krajów gotowe jest pomóc Ci przejść przez
cały program! Dołącz do nas, dowiedz się
więcej, podziel swoją wiedzą i baw się dobrze
z nami!

Projekt Covenant capaCITY wspiera
inicjatywę
Porozumienia
Burmistrzów
– budując potencjał i wzmacniając
kompetencje (potencjalnych) sygnatariuszy
i (potencjalnych) organizacji wspierających.
www.eumayors.eu

Konsorcjum projektu
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 (Koordynator projektu)
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

© 2012
ICLEI European Secretariat, Freiburg, Germany
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może
być powielana ani kopiowana w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody ICLEI European Secretariat.

COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

City of Padova
www.padovanet.it
Sogesca
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WWF Polska
www.wwf.pl
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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 współfinansowany przez Komisję
Europejską w ramach programu “Inteligentna
Energia – Europa” (IEE).
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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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