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Σύνοψη
Η κεντρική κατάρτιση αποτέλεσε βασικό στοιχείο του έργου «50000 and 1 SEAPs»,
προκειμένου να βοηθήσει τους Συντονιστές και Υποστηρικτές και τους Δήμους μέσω της
διαδικασίας ΣΔΑΕ+ΣΔΕ, από τη λήψη αποφάσεων μέχρι την υλοποίηση και παρακολούθηση
του ΣΔΑΕ. Οι 3 κεντρικές προπαρασκευαστικές συνεδρίες επικεντρώθηκαν, αφενός, στη
διαδικασία του ΣΔΑΕ και της διαχείρισης της ενέργειας στους συμμετέχοντες Δήμους και,
αφετέρου, στη μεταφορά εμπειριών μεταξύ και πέραν των συμμετεχόντων δομών
υποστήριξης και των Δήμων. Βασικό στοιχείο των εκπαιδεύσεων ήταν η παρουσίαση των
βέλτιστων πρακτικών του Δήμου και η ανταλλαγή εμπειριών. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις
συνεδρίες, η εμπειρία δεν παρέχεται μόνο στους συμμετέχοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ολοκληρωμένης προσέγγισης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά μεταφέρεται επίσης ως
ανατροφοδότηση στους εταίρους για να καθορίσουν καλύτερα όλα τις σχετικές δράσεις.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το κοινό δυναμικό των ευρωπαϊκών έργων και να
ελαχιστοποιηθεί το κόστος, το έργο «50000 and 1 SEAPs» κάλεσε εμπειρογνώμονες από τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και υποστηρικτικές δομές πέραν των εταίρων του έργου να
συμμετάσχουν ως ομιλητές στα κεντρικά σεμινάρια κατάρτισης. Αυτό διευκόλυνε την
αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή γνώσεων μέσα στο έργο.
Οργανώθηκαν τρία Κεντρικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, με τη συμμετοχή συνολικά 96
εκπροσώπων και τοπικών αρχών και υποστηρικτικών φορέων.






Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών πραγματοποιήθηκε στην
Πάδοβα της Ιταλίας στις 2-3 Απριλίου 2014. Το θέμα ήταν το πλαίσιο ενσωμάτωσης
ΣΔΑΕ και ενεργειακής διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας προηγούμενη εμπειρία και
βέλτιστες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της 1ης εκπαιδευτικής συνεδρίασης, κάθε
εκπαιδευόμενος ΔΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ορίστηκε ως εκπαιδευτής ΔΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
για ανταλλαγή μεταξύ συναδέλφων κατά τη διάρκεια του έργου.
Το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών πραγματοποιήθηκε στη
Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 1-2 Οκτωβρίου 2014. Το θέμα ήταν η ανάπτυξη ΣΔΑΕ
και η Διαχείριση Ενέργειας.
Το τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 1,5 ημέρας πραγματοποιήθηκε στη Λυών
της Γαλλίας στις 19-20 Νοεμβρίου 2015. Το θέμα ήταν η υλοποίηση ΣΔΑΕ και η
Διαχείριση Ενέργειας.

Όλα τα σεμινάρια οργανώθηκαν από τον εταίρο-οικοδεσπότη σε συνεργασία με τον
επικεφαλής του WP2 (ΚΑΠΕ) και τον Συντονιστή του έργου (Sogesca) και απευθύνονταν
στους ΔΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ και ΔΕ-ΔΗΜΟΥΣ εντός και εκτός του έργου.
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