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Резюме
Централизираните обучения представляваха ключов аспект по проект „50000 and 1
SEAPs“. Те имаха за цел да подпомогнат координатори, поддържащи структури и
общини в целия процес по интегрирането на подхода СУЕ+ПДУЕ - от вземането на
решение до прилагането и мониторинга на ПДУЕ. Фокусът на централизираните
обучителни сесии бе върху процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ,
внедряване и мониторинг на системите за енергиен мениджмънт в общините,
включени в проекта. Друг акцент в централизираните обучения бе обмяната на опит
между участващите в проекта и други заинтересовани поддържащи структури и
общини. Ключов елемент от обученията бе представянето на добрите практики на
общините и споделяне на техния опит. По тази причина, наред с предоставените
насоки и опит относно прилагането на интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ на местно и
национално ниво, обученията послужиха и за получаване на обратна информация,
която партньорите използваха за по-добро формулиране на свързаните с тях задачи.
За да се повиши в максимална степен общия потенциал на европейските проекти и за
да се минимизират разходите, проект “50000 and 1 SEAPs” покани експерти от местни
и регионални органи и поддържащи структури извън проектния консорциум да участват
като лектори на централизираните обучителни семинари. Това съдейства за до-добро
взаимодействие и споделяне на знания в рамките на консорциума.
По проекта бяха проведени три централизирани обучителни сесии с общо 96
участници-представители на местни власти и местни администрации.






Първият двудневен обучителен семинар се проведе в Падуа (Италия) на 2-3
април 2014 г. Темата бе представяне на интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ,
включително споделяне на предишен опит и добри практики.
Вторият двудневен обучителен семинар се проведе в Барселона (Испания) на
1-2 октомври 2014 г. Фокусът беше върху разработване на ПДУЕ и
внедряването на система за енергиен мениджмънт.
Третият обучителен семинар бе с продължителност от ден и половина и се
проведе в Лион (Франция) на 19-20 ноември 2015 г. Фокусът беше върху
прилагане на ПДУЕ успоредно със система за енергиен мениджмънт.

Всички централизирани обучения бяха организирани от партньора домакин на
работните срещи по проекта в сътрудничество с лидера на Работен пакет 2 - CRES и
координатора SOGESCA, и бяха основно предназначени за поддържащи структури и
общини участващи в проекта и общини, които не участват пряко в проектните
дейности.
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