
 
Mezinárodní sdílení zkušeností v rámci projektu POTEnT započalo v Pamploně 

Ve dnech 26. – 27. Listopadu 2019 hostilo město Pamplona první tematickou událost POTEnT. Přibližně 

40 účastníků z partnerů POTEnT a jejich místních zúčastněných stran se shromáždilo v krásném hlavním 

městě autonomní komunity Navarre ve Španělsku, aby oficiálně zahájili meziregionální proces učení 

POTEnT. Hlavním cílem této akce bylo umožnit všem partnerům jasně stanovit své vzdělávací potřeby, 

které jim pomohou dosáhnout jejich cílů v oblasti zlepšování politiky, a nakonec vytvořit jejich regionální 

akční plány. 

Srdečně přivítali zástupci hostitelského města Pamplona, hlavního projektového partnera ALOEN, 

sekretariátu projektu a Erasmus UPT, poradního partnera POTEnT, řečníků z partnerských organizací a 

externích odborníků, kteří se podíleli na animování čtyřech tematických sekcí akce. 

a. Rozvoj místních dovedností 

b. Zapojování místních partnerů 

c. Udržitelnou energetika jako “Business case” 

d. Energetika v rámci konceptu “Chytrých měst” 

Během prvního dne akce zahájila jednání “Energická města” tj. ENERGY CITIES, evropská asociace 

místních orgánů samospráv zapojených do energetického přechodu, vysvětlením, jak rozvinout 

společnou vizi dosažení cílů uhlíkové neutrality EU do roku 2030 a bylo předloženo také několik příkladů 

z Belgie, Francie a Německa o tom, jak zapojit místní partnery. Později odpoledne představily město 

Parma a Bretagne Energies Citoyennes konkrétní příklady toho, jak úspěšně zapojili občany do 

energetických projektů. Ve druhém dni představily město Parma a nizozemský realitní makléř v rámci 

třetí sekce jednání několik praktických příkladů inovativního financování místních energetických řešení, 

zatímco lokální energetická společnost Vaxjo Energy AB vysvětlila, jak pomáhá městu Vaxjo být městem 

bez fosilních zdrojů do roku 2030. Odpoledne představilo město Milton Keynes svůj program Carbon 

Offset Fund a město Pamplona představilo projekt SCC STARTDUST a konkrétní projektové realizace 

vynakládaného úsilí směrem k tomu, aby se stalo efektivnějším a inteligentnějším městem. 

Čtyři tematické sekce byly kombinací prezentací a interaktivních sezení, aby účastníci mohli společně 

diskutovat o tom, jak aplikovat znalosti získané prezentacemi, prezentovat další zkušenosti a místní 

problémy a identifikovat klíčové vstupy pro další aktivity POTEnT. Partneři projedná výsledky tematické 

akce se svými místními partner a připravovali podklady k tzv. Mentorským dnům, které se budou konat 

v každém partnerském městě začátkem roku 2020. Také probíhala diskuse o náplni druhé Tematické 

akci, která se bude konat v Ettlingenu v březnu 2020. 

Není snadné být zeleným, jak říká žába „Kermit“, ale partneři POTEnT jsou pevně odhodláni učinit ze 

svých měst zelenější místo k životu! 

Projekt POTEnT je spolufinancován programem Interreg Europe, programem, který pomáhá regionálním 

a místním správám a samosprávám v celé Evropě rozvíjet a prosazovat lepší politiky: jednak vytvářením 

prostředí a příležitosti pro sdílení řešení a program také cílí na zajišťování podpory místních investic, 

inovací i samotného implementačního úsilí tak, aby všechny vedly k integrovanému a udržitelnému 

dopadu na lidi a lokalitu. 


