
Learning Methods Who We Are

Peer mentoring
(1 mentor, 1 mentee)

Peer mentoring is a one-to-one relationship 
between a mentor and a mentee characterised by 
more in-depth counseling and joint problem - 
solving.

Study visits
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a mentor to exchange 
knowledge, learn from best practices in securing 
finance, and interact with key stakeholders.

Local mentoring
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a local mentor to 
exchange knowledge and learn from best practices 
in their local languages.

The learning programme will be free of charge, 
and travel costs for one person per city will be 
reimbursed.

Target Participants

Participants can be individuals from cities and 
regions – and public entities who represent them 
(e.g. energy agencies) – in the European Union.

• As a Mentee, you will increase understanding of 
the relevant financing schemes and launch 
sustainable energy and climate actions in cities and 
regions.

• As a Mentor, you will showcase your achieve-
ments in the field of sustainable energy and 
climate action projects and have your city or region 
featured as a best practice, inspiring others.

• The Community of Practice will allow all 
public authorities and especially those that do not 
have the resources to participate as mentors or 
mentees to participate in online group meetings 
and dialogue webinars.

Contact

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

PROSPECT+ project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101023271. The 
sole responsibility for the content of this material lies with 

the creators. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither CINEA nor the European Commission is responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.
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¹ The 44 eligible countries are EU-27, the United 
Kingdom and H2020 associated countries

Capacity building for cities and 
regions - from learning to action!

Budowanie potencjału miast i 
regionów – od nauki do działania!

Odwiedź naszą stronę
www.h2020prospect.eu

Projekt PROSPECT+

Etapy Programu 
Budowania Potencjału

PROSPECT+ przygotuje program szkoleniowy 
umożliwiający budowanie zdolności władz regio-
nalnych i lokalnych w celu finansowania i realizacji 
skutecznych planów działań dotyczących zrówn-
oważonej energii, w tym ich właściwego monitor-
owania.

• Szukasz innowacyjnych sposobów finansowa-
nia projektów?

• Chcesz promować osiągnięcia swojego miasta 
/ regionu?

• Chcesz nawiązać współpracę z władzami loka-
lnymi i regionalnymi oraz instytucjami finan-
sowymi w całej Europie?

Skorzystaj z okazji nawiązania silnej współpra-
cy!

Łącznie będą 4 cykle szkoleniowe, które rozpoczną 
się w lutym 2022 r., listopadzie 2022 r., sierpniu 
2023 r. i maju 2024 r., aby umożliwić miastom 
wybór dogodnego terminu.

Program obejmie 5 obszarów tematycznych i 3 
metody wymiany wiedzy.

Naszym celem jest, aby ponad 200 miast w co 
najmniej 20 państwach członkowskich UE 
zwiększyło swoje kompetencje w zakresie wdraża-
nia projektów dotyczących zrównoważonej energii!

ETAPY

Budynki Użytec-
zności Publicznej

Budynki Prywatne

Oświetlenie Publiczne Transport

Projekty międzysektorowe

Obszary Tematyczne
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ROZGRZEWKA

PIERWSZE 
KROKI

WSPÓŁPRACA

SPOTKANIE

 DALSZE 
KROKI

1 webinarium (men-
torzy i mentees) 

1 szkolenie online 
(mentorzy)

Sesja online 

Sesja online

Spotkanie na żywo

Spotkanie online lub 
rozmowa telefoniczna

Warsztaty w Brukseli 

Przygotowanie propozycji 
projektów i gotowość finansowa

Uczestnicy poznają się, a 
mentor omawia swój 
projekt i doświadczenie

Prezentacja projektów i 
potrzeb uczestników 
(mentees) i przygotowanie 
do spotkania

2 dni mentoringu i wymiany 
wiedzy w odpowiedzi na 
potrzeby uczestnika/ów 
(mentee)

Omówienie postępu w 
realizacji projektów 
uczestników (mentees)

Warsztaty dla najbardziej 
zaawansowanych uczestników, 
w 2023 i 2025 r.
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Metody Szkoleniowe Kim jesteśmy

Peer mentoring
(1 mentor, 1 mentee)

Metoda "peer-to-peer" to współpraca między men-
torem i mentee, charakteryzująca się bardziej 
zaawansowanym doradztwem i wspólnym 
rozwiązywaniem problemów.

Wizyty studyjne 
(1 mentor, maksymalnie 5 mentees)

Grupa mentees odwiedzi mentora, aby wymienić 
się wiedzą z kluczowymi interesariuszami i uczyć 
się najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania 
finansowania. 

Lokalny mentoring 
(1 mentor, maksymalnie 5 mentees)

Grupa mentees wraz z mentorem odwiedzą 
lokalnego mentee, aby wymienić się wiedzą i 
omówić najlepsze praktyki, w swoim języku.

Udział w programie będzie bezpłatny, a koszty 
podróży jednego uczestnika zostaną zwrócone.

Grupa Docelowa

Uczestnikami mogą być przedstawiciele władz 
lokalnych i regionalnych oraz m.in. spółek miejs-
kich (np. agencje energetyczne) w kwalifikow-
alnych krajach¹.

• Jako mentee zwiększysz swoją wiedzę w zakresie 
odpowiednich intrumentów finansowych i 
realizacji działań na rzecz zrównoważonej energii i 
klimatu w swoim mieście lub regionie.

•  Jako Mentor zaprezentujesz swoje osiągnięcia w 
dziedzinie projektów dotyczących zrównoważonej 
energii i działań na rzecz klimatu oraz przedstaw-
isz swoje miasto lub region jako przykład 
najlepszych praktyk, będący inspiracją dla innych.

• Społeczność Praktyków (Community of Prac-
tice) umożliwi wszystkim władzom publicznym, a 
zwłaszcza tym, które nie mogą uczestniczyć w 
charakterze mentorów lub mentees, dołączyć do 
spotkań online i webinarów.

Kontakt

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

Projekt PROSPECT+ otrzymał finansowanie z unijnego 
programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie 
umowy dotacji nr 101023271. Wyłączna odpowiedzialność za 
treści powstałe w ramach projektu spoczywa na autorach. 

Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani CINEA, ani 
Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

¹ 44 kwalifikowalne kraje to: UE-27, Wielka Brytania i 
kraje objęte programem H2020

https://twitter.com/search?q=h2020prospect&src=typeahead_click&f=top

https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/


