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Резюме
Обученията на местно ниво бяха предназначени за общински служители и експерти,
политически фигури и други ключови участници в поне 5 общини от всяка държава
партньор по проект „50000 and 1 SEAPs“ (най-малко 40 общини за целия консорциум).
Използвани бяха събраните от консорциума материали, обединяващи опита,
експертизата и добрите практики от цяла Европа следвайки предложеното и
съгласувано в партньорството учебно съдържание в началото на проекта (D2.1).
Конкретните нужди на общините във всяка партньорска държава също бяха взети под
внимание.
Организирането на местните обучения следваше централизираните обучителни сесии,
след които партньорите провеждаха първо вътрешни обучителни курсове за своите
колеги с цел споделяне на наученото по време на трите централизирани обучения и
осигуряване на ефективна подкрепа за местните администрации в процеса на
прилагане на интегрирания подход СУЕ + ПДУЕ.
Обучителните семинари за участващите в проекта общини бяха особено важни за
изпълнението на заложените дейности, в резултат на което обучение преминаха
представители от 76 общини (+ 1 федерация на 11 общини в Италия + 15 междуобщински органи във Франция). В рамките на проекта бяха проведени общо 64 местни
обучителни семинара в 8 държави участници в проекта: 24 в Италия, 8 в Гърция, 3 в
Латвия, 3 в България, 12 в Румъния, 2 в Полша, 2 в Испания и 9 във Франция.
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