ΒΗΜΑΤΑ

Σχετικά με το Prospect+

Capacity building for cities and
regions - from learning to action!
Πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων
για δήμους και περιφέρειες - από
την μάθηση στην πράξη!
Θεματικές Ενότητες

Δημόσια Κτήρια

Ιδιωτικά Κτήρια

Το έργο PROSPECT+ θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα
εκμάθησης που θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να
ενισχύσουν τις ικανότητές τους ώστε να
χρηματοδοτήσουν και να υλοπoιήσουν σχέδια βιώσιμης
ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης
της
παρακολούθησης και επαλήθευσής τους.
• Αναζητείτε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία;
• Ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε τα επιτεύγματα
της πόλης ή της περιφέρειας σας;
• Θα θέλατε να δημιουργήσετε σχέσεις συνεργασίας
με τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την
Ευρώπη καθώς και με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε
ισχυρές σχέσεις και να συμβαδίζετε με τις εξελίξεις
στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και του
κλίματος!

Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Ικανοτήτων - Βήματα
Δημόσιος Φωτισμός

Μεταφορές

Διατομεακές Ενότητες

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση
www.h2020prospect.eu

Συνολικά θα υπάρξουν 4 κύκλοι εκμάθησης, οι οποίοι
ξεκινάνε αντίστοιχα το Φεβρουάριο 2022, Νοέμβριο
2022, Αύγουστο 2023 και το Μάιο 2024 με σκοπό να
διευκολύνουν τις πόλεις ώστε να διαλέξουν την
κατάλληλη χρονική στιγμή συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα εκμάθησης θα υλοποιηθεί για 5
θεματικές ενοτήτες μέσω 3 μεθόδων εκμάθησης.
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι περισσότερες από 200
πόλεις της Ευρωπαικής Ενωσης (ΕΕ) σε τουλάχιστον 20
Κράτη-Μέλη θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους όσον
αφορά την υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων!
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Διαδικτυακή συνεδρίαση

Οι συμμετεχόντες έχουν την
δυνατότητα να γνωρίσουν ο ένας
τον άλλον και ο μέντορας
παρουσιάζει το έργο και την
εμπειρία του.
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Συνεδρίαση με φυσική
παρουσία
2 μέρες εκπαίδευσης και
ανταλλαγής γνώσεων με στόχο
την κάλυψη των αναγκών των
μαθητευόμενων.
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ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ
Εξειδικευμένο σεμινάριο
στις Βρυξέλλες
Σεμινάριο αποκλειστικά για τους
πιο προχωρημένους
μαθητευόμενους, που θα λάβει
χώρα το 2023 και το 2025.

1 webinar (μέντορας
και μαθητευόμενος)

Ανάπτυξη προτάσεων έργων και
ετοιμότητα χρηματοδότησης.

1 εκπαιδευτικό
webinar (μέντορες)
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ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ
Διαδικτυακή συνεδρίαση
Παρουσίαση των έργων και των
αναγκών των μαθητευόμενων
και προετοιμασία για τη
Συνάντηση.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Διαδικτυακή συνάντηση
ή τηλεδιάσκεψη
Επανεξέταση της πορείας
των έργων των
μαθητευόμενων.

BONUS!

Μέθοδοι Εκμάθησης
Καθοδήγηση (Peer mentoring)
(1 μέντορας, 1 μαθητευόμενος)
Η καθοδήγηση είναι η απευθείας συνεργασία μεταξύ ενός
μέντορα και ενός μαθητευόμενου μέσω συμβουλευτικής
υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων.

Συνάντηση εκμάθησης (Study visits)
(1 μέντορας, μέχρι 5 μαθητεύομενοι)
Μια ομάδα μαθητευόμενων θα επισκεφθεί έναν
μέντορα ώστε να ανταλλάξει γνώσεις, να μάθει για τις
βέλτιστες πρακτικές στη διασφάληση χρηματοδότησης και
την επικοινωνία με βασικούς ενδιαφερόμενους.

Συμμετέχοντες

Ποιοι είμαστε

Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπρόσωποι τοπικών και
περιφερειακών αρχών ή ενεργειακών φορέων που
τους εκπροσωπούν στις επιλέξιμες χώρες.¹

• Ως μαθητευόμενος, θα κατανοήσετε καλύτερα τα
διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να
σας βοηθήσουν ώστε να υλοποιήσετε σχέδια δράσης
για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα σε πόλεις και
περιφέρειες.
• Ως μέντορας, θα παρουσιάσετε τα επιτέυγματα σας
στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και του κλίματος,
ενώ η πόλη/ περιφέρειά σας θα αναδειχθεί ως
πρότυπο βέλτιστης πρακτικής, εμπνέοντας και
άλλους.

Εποικοινωνήστε μαζί μας

Καθοδήγηση από τοπικούς φορείς (Local mentoring)
(1 μέντορας, μέχρι 5 μαθητεύομενοι)

• Η Κοινότητα Ανταλλαγής Πρακτικών (Community of Practice) θα επιτρέψει σε όλες τους φορείς
και ειδικά σε εκείκους που δεν έχουν τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν είτε ως μέντορες είτε ως
μαθητευόμενοι να λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακές
ομαδικές συναντήσεις και σεμινάρια διαλόγου.

Μια ομάδα μαθητευόμενων και ενός μέντορα θα
επισκεφθεί έναν τοπικό φορέα με σκοπό την ανταλλαγή
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών χρησιμοποιώντας την
τοπική γλώσσα.
Το πρόγραμμα εκμάθησης παρέχεται δωρεάν ενώ θα
καλυφθούν τα έξοδα ταξιδιού για ένα άτομο ανά πόλη.
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Το έργο PROSPECT+ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νο
101023271. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος

¹ Οι 44 επιλέξιμες χώρες είναι η ΕΕ των 27, το Ηνωμένο

Βασίλειο και οι συνεργάζομενες χώρες με το πρόγραμμα
"Ορίζοντας 2020"

υλικού ανήκει στους δημιουργούς. Το υλικό δεν αντικατοπτρίζει κατ 'ανάγκη τη
γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η CINEA ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
υπεύθυνες για τη χρήση της πληροφορίας που περιέχεται στο παρόν.

