Sumar executiv
Instruirea centralizată a constituit un element cheie al proiectului 50000 & 1st SEAP pentru a
sprijini coordonatorii, susținătorii și municipalitățile de-a lungul întregului proces al abordării
integrate SEAP + EnMS, de la luarea deciziilor până la implementarea și monitorizarea
SEAP. Sesiunile centralizate de instruire s-au axat, pe de o parte, pe procesul abordarii
integrate a SEAP și a Sistemului de Management al Energiei în municipalitățile participante,
iar pe de altă parte, pe transferul de experiență între și dincolo de structurile de sprijin și
municipalitățile participante. Un element cheie al instruirilor a fost prezentarea celor mai bune
practici ale municipalităților și schimbul de experiență. Prin urmare, în cadrul acestor sesiuni,
experiența nu a fost oferită numai participanților pentru dezvoltarea ulterioară a abordării
integrate la nivel național și local, ci și transferată ca un feedback către consorțiu pentru a
formula mai bine toate sarcinile relevante. Pentru a maximiza potențialul comun al proiectelor
europene și pentru a minimiza costurile, proiectul "50000 & 1st SEAP" a invitat experți ai
autorităților locale și regionale și structuri de sprijin din afara parteneriatului să participe ca
purtatori de cuvânt în cadrul seminariilor centralizate de instruire. Acest lucru a facilitat
interacțiunea și schimbul de cunoștințe în cadrul consorțiului.
Au avut loc trei sesiuni centralizate de instruire, cu un total de 96 de participanți,
reprezentând autorități si administrații locale.
• Primul seminar de instruire cu durată de 2 zile a avut loc la Padova, Italia, în 2-3 aprilie
2014. Tema a fost sublinierea importanței integrării SEAP + Sistemul de Management al
Energiei, inclusiv experiența anterioară și cele mai bune practici.
• Cel de-al doilea seminar de instruire cu durată de 2 zile a avut loc la Barcelona, Spania, în
perioada 1-2 octombrie 2014. Accentul a fost pus pe dezvoltarea SEAP împreună cu
Sistemul de Management al Energiei.
• Cel de-al treilea seminar de instruire cu durată de 1,5 zile a avut loc la Lyon, Franța, în
perioada 19-20 noiembrie 2015. Accentul a fost pus pe punerea în aplicare a SEAP
împreună cu Sistemul de Management al Energiei.
Toate instruirile au fost organizate de partenerul gazdă în colaborare cu CRES- Leader-ul
WP2 și Coordonatorul Sogesca și au fost vizați atât Suporteri cât și Municipalități ai
Sistemului de Management Energetic - în cadrul și dincolo de proiect.

