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Úvod
Vážení čtenáři,
Vítejte u nového vydání zpravodaje projektu POTEnT! Doufáme, že jste v bezpečí a užíváte si letní
prázdniny.
Tento druhý zpravodaj shrnuje první rok řešení projektu POTEnT. Byl to rok plný aktivit, ale zároveň
rok, ve kterém jsme také čelili velké „organizační“ výzvě. Současné soužití s virem covid-19 změnilo
jak svět, tak se také změnil způsob, jakým v rámci našeho projektu vedeme za posledních 5 měsíců
meziregionální spolupráci. V tomto bulletinu se dočtete, jak tento první rok proběhl a jak se nám
podařilo naplňovat meziregionální aktivity během karanténních opatření. Vypuknutí pandemie v
Evropě a opatření přijatá ve většině zapojených zemí nás také přinutila zrušit druhé plánované
projektové setkání, a nejen proto jsme věnovali článek projektovému partnerovi „Stadtwerke
Ettlingen“, našemu hostiteli, se slibem, že je to pouze naše „auf wiedersehen“ do další příležitosti,
která přijde již brzy!
Výjimečná situace, kterou stále žijeme, byla velmi náročná doba. V posledním období však spolu se
nově zjitřenou pozorností k oblasti životního prostředí, ve kterém žijeme, rozkvetla i spousta nových
nápadů: a to je známka toho, že města jsou připravena se měnit a touží zlepšit své prostředí.
Projektoví partneři pokračovali v práci na svých inovativních projektech a plánování směrem k
„energetickému přechodu“ a v tomto zpravodaji představujeme dva příspěvky z města Milton
Keynes a partnera TREA (Regionální energetické agentury města Tartu).
V posledních týdnech jsme také zprovoznili naše nové komunikační kanály na sociálních sítích,
tedy jestli byste rádi drželi krok se všemi vzrušujícími věcmi, které budou partneři projektu POTEnT
naplno realizovat po letních prázdninách, sledujte facebookový profil @PotentInterreg a twitterový
profil @POTEnT_Interreg. Taky se určitě nezapomeňte zastavit na našem globálním webu
www.interregeurope.eu/potent nebo lokalizovaném webu https://fajnova.cz/projekt/potent.
Fajn čtení a krásné léto, po krátké přestávce a odpočinku se vrátíme s dalšími zprávami o aktivitách
projektu POTEnT!
Za všechny projektové partnery Tým vedoucího partnera projektu POTEnT

Novinky
„Tematická akce“ projektu POTEnT
proběhla digitálně
Jak bylo zmíněno v úvodu, partneři se měli setkat v březnu v
Ettlingenu v rámci uspořádání druhého tematického setkání,
ale setkání muselo být zrušeno kvůli pandemii. POTEnT se
rozhodl nezastavit projektové aktivity a přizpůsobil proces
meziregionálního učení tak, aby mohlo být zajištěno v minulých
měsících alespoň digitálně.

Jak jsme postupovali a jaká témata byla řešena
čtěte zde na našem webu!

Milton Keynes testuje rezidenční
nabíjení V2G
Elektromobilisté v britském Milton Keynes mohou nyní v rámci
testovacího V2G provozu chytrých nabíječek anebo i
systémového zapojení domácích bateriových uložišť využít
přímé finanční pobídky za připojení jejich zařízení do konce
trvání projektu.

Přečtěte si jak projekt funguje!

Národní SECAP v Estonsku: změna
celkového paradigmatu plánování
Národní energetický a klimatický akční plán byl schválen
estonským parlamentem v prosinci 2019. Přijetí národního
SECAPu na nejvyšší úrovni je prvním znakem dlouho
očekávané změny v klíčových přístupech k národnímu
plánování v Estonsku.

Přečtěte si více o vývoji v Estonsku!

Čtyři otázky pro…

… Stadtwerke Ettlingen
Protože se nemohl tým řešitelů v březnu
setkat přímo v německém Ettlingenu,
položili jsme partnerovi Stadtweke Ettlingen
čtyři zajímavé otázky, abychom se
dozvěděli nejen, co vlastně „stadtwerke“ je,
ale i jaké jsou jeho cíle v rámci projektu.
POTEnT.

Odpovědi naleznete na našem webu!

Ohlédnutí

POTEnT oslavil 1. výročí
od zahájení
Řešení projektu POTEnT bylo zahájeno v červenci
2019. Za posledních 12 měsíců se odehrála řada
meziregionálních aktivit, a pokud nahlédneme do
druhého roku řešení, bude se dít mnohem více!!

Více o výročí a dalších plánech projektu!

Další informace získáte
Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
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www.interregeurope.eu/potent/

dminarik@ostrava.cz / +420 599 434 273

www.facebook.com/PotentInterreg/

twitter.com/POTEnT_Interreg

