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Úvod
Vážení partneři, Vážení členové místní podpůrné skupiny, Vážení čtenáři,
Toto je první informační bulletin projektu POTEnT a jsme rádi, že i touto formou
můžeme oznámit, že od 1. srpna 2019 byl oficiálně zahájen projekt POTEnT!
Následující tři roky bude vzrušující cestou s cílem, jak učinit naše města nebo
regiony energeticky účinnějšími, udržitelnějšími a připravenými k rozvoji místních
a obnovitelných zdrojů energie, což povede ke snížení nákladů za energie a ke
snížení dopadů na naše životní prostředí.
Přesto, že POTEnT byl zahájen jen nedávno, mnoho věcí se již stalo a mnoho
dalších se stane v následujících týdnech. První „Tematická akce“, která se bude
konat 26. - 27. listopadu v Pamploně, umožní všem partnerům a zúčastněným
stranám perfektní příležitost, jak zahájit proces meziregionálního učení a výměny
zkušeností pro konkretizaci vzdělávacích potřeb každého regionu. Jedná se o
první zásadní krok k dosažení cílů provádění politiky, které sledujeme a v
konečném důsledku k vytvoření celkem 8 regionálních akčních plánů.
V tomto prvním zpravodaji jsme chtěli upozornit na hlavní rysy projektu POTEnT a
prvních projektových akcí, včetně úvodního setkání, které se konalo v červenci v
Lorientu, a nadcházejícího Tematické akci. Kromě toho náš vedoucí partner
ALOEN odpověděl na 5 klíčových otázek týkajících se samotné energetické
transformace a o samotném projektu POTEnT.
Sledujte náš web (a sociální kanály, které budou spuštěny brzy!) A přečtěte si, co
se aktuálně děje v projektu POTEnT a v našich partnerských regionech a
městech. Prozatím si užijte své čtení, brzy se vrátíme s dalšími zprávami!
Za všechny projektové partnery Tým vedoucího partnera projektu POTEnT
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Novinky
POTEnT odstartoval
Města by měla hrát výraznější roli při
energetické transformaci, stát se centry
inovací, odborných znalostí v oblasti
energetické účinnosti a s průkopnickými
opatřeními, aby se i městské prostředí
stalo energeticky účinnější a umožnit tak
sobě i EU splnit cíle v oblasti snižování
„uhlíku“ do roku 2030.
Čtěte více na našem webu!

POTEnT zahájen v červenci
Začátkem července se skupina partnerů
projektu POTEnT sešla v Lorientu
(Francie) na úvodním pracovním setkání
projektu, které bylo velmi důležité pro
vytvoření představy a souhry v budoucích
projektových aktivitách a také toto byla
první příležitost, která umožnila všem
partnerům vzájemně interagovat a
prezentovat
základní
pohledy
na
energetické situace v jejich městech nebo
regionech.
Čtěte více na našem webu!

Pět otázek pro ALOEN,
koordinátora projektu POTEnT

▪ Proč jste se rozhodli stát se vedoucím
▪
▪
▪
▪

partnerem projektu POTEnT?
Jaké jsou hlavní cíle projektu
POTEnT?
Jaká jsou vaše očekávání v rámci
řešení projektu POTEnT?
Jak si představujete energetiku
v Bretani v roce 2030?
Jeden (hlavní) cíl, kterého chcete jako
vedoucí partner projektu dosáhnout
do konce řešení projektu?

Odpovědi naleznete na našem webu!
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Akce
Tematická akce v Pamploně

V úterý 26. a ve středu 27. listopadu se v
Pamploně ve Španělsku uskuteční první
Tematická akce (TE) projektu POTEnT.
TE bude dvoudenní inspirativní setkání se
směsicí prezentací externích odborníků,
projektových
partnerů
a
spoustou
interaktivních okamžiků.
Hlavním cílem akce je zahájit proces
meziregionálního
učení
a
výměny
zkušeností POTEnT a konkrétně umožnit
všem partnerům jasně stanovit jejich
vzdělávací potřeby, které bude projekt
mimo jiné zabezpečovat.
Klikněte zde a přečtěte si jaká
očekávání máme od první Tematické
akce!

Projektoví partněři
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALOEN (Energy and climate local agency of South Brittany - Lead Partner)
Parma Municipality (Italy)
Pamplona City Council (Spain)
Milton Keynes Council (United Kingdom)
City of Ostrava (Czech Republic)
Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden)
Tartu Regional Energy Agency (Estonia)
Ettlingen Municipal Services Agency (Germany)
Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV (Netherlands)

Jestli chcete vědět více o projektu POTEnT a zůstat v dokonalém kontaktu s projektem a
sledovat všechny novinky, navštivte náš web: https://www.interregeurope.eu/potent/
Samozřejmě se neváhejte s jakýmkoliv podnětem nebo s projevením svého zájmů se zapojit
obrátit na projektový tým města Ostravy prostřednictvím managera projektu
dr. Daniela Minaříka,
energetického
managera
města
Ostravy,
na
kontaktech:
dminarik@ostrava.cz; +420 599 434 273.
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