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Sumar executiv
Instruirea locală a avut ca scop formarea trainerilor, factorilor de decizie și actorilor cheie
relevanți din cel puțin 5 municipalități (în total, cel puțin 40 de municipalități). Instruirea a
folosit materialul dezvoltat în cadrul proiectului, cu experiența dobândită din cele mai bune
practici din întreaga Europă, pe baza tuturor cunoștințelor disponibile, urmând structura și
conținutul propuse de consorțiu la începutul proiectului (D2.1), dar și ținând cont de specificul
nevoilor municipalităților din zona fiecărui partener.
Instruirea locală a urmat după instruirea centralizată a proiectului. În primul rând, partenerii
proiectului au organizat cursuri de instruire internă pentru colegii lor, pentru a împărtăși
conținutul celor 3 traininguri centralizate și pentru a înțelege mai bine și a ajuta în cadrul
procedurii de abordare SEAP+EnMS dezvoltată în municipalități și în afara ei.
Procesul de instruire pentru reprezentanții municipalităților a reprezentat un nucleu-cheie al
dezvoltării proiectului, care a condus la instruirea reprezentanților a 76 municipalități
individuale (+ 1 Federație a 11 municipalități din Italia + 15 autorități intercomunitare din
Franța). În total, au fost organizate 64 de seminarii locale de instruire în toate cele 8 țări ale
proiectului: 24 în Italia, 8 în Grecia, 3 în Letonia, 3 în Bulgaria, 12 în România, 2 în Polonia, 2
în Spania, 9 în Franța.
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