TISKOVÁ ZPRÁVA #3 (červen 2020)
Projekt POTEnT přepnul na digitální režim

COVID-19 a související přijatá opatření se nějakým způsobem odrazila v životě každého jednoho z nás
v Evropě i mimo ni a ze stejného důvodu doznal změn a upravil své plány v oblasti realizace vlastních
aktivit i projekt POTEnT, který se tak vypořádal se vzniklými realizačními obtížemi.
Právě jedna z klíčových aktivit projektu měla proběhnout z kraje března, shodou okolností na začátku
koronavirové krize, v německém Ettlingenu, kde mělo proběhnout “druhé tematické setkání” všech
řešitelů projektu. Toto setkání muselo být z důvodu vypuknutí pandemie a omezení možností cestovat
zrušeno. Partneři projektu POTEnT ovšem nezmrazili své projektové aktivity a přizpůsobili proces
meziregionálního předávání dobré praxe a zkušeností tak, aby byl realizován bez ohledu na nastalá
omezení uplynulých měsíců, a tak jako i další přesunuli své setkávání do virtuálního světa digitální
komunikace. V souladu s tímto byla realizována a stálé probíhají online tematická setkání řešitelů
projektu, která jsou věnována dílčím projektovým tématům. Všeobecným cílem této série online
tematických setkání je diskuse partnerů projektu o svých vzdělávacích potřebách, objasnění
společných zájmů u konkrétních osvědčených postupů nebo projektů, které jednotliví partneři nabízejí
ke komunikaci a také například jaké složení expertních týmů z partnerských měst bude aktivně
zapojeno do studijních návštěv, které budou dále probíhat v následujících semestrech projektu.
Doposavad se uskutečnily první tři online tematické setkání zahrnující témata jako „informovanost
občanů a ostatních zúčastněných stran“, „data a monitoring“ a „řízení a správa“, vždy k tématu rozvoje
a podpory prostředků a možností moderní městské energetiky a k definovaným cílům projektu POTEnT
(cíle zde). Online setkání mají vždy podobný průběh a lze je stručně charakterizovat jako krátké
představení řešeného tématu, prezentace vzdělávacích potřeb každého jednotlivého partnera
s komentářem a vstupy ostatních naslouchajících projektových partnerů s nabídkou vlastních
získaných kompetencí, zkušeností i odborníků z oblasti získaných znalostí při realizaci projektů nebo
vyplývajících z kontextu místních podmínek nebo legislativy.
Role odborného moderátora setkání byla svěřena jednomu z projektových partnerů, Výzkumnému a
vzdělávacímu centru Erasmus UPT, reprezentovaného jeho zkušeným seniorním výzkumníkem.
Dr. Giuliano Mingardo vysvětluje svůj názor na novou podobu
uskutečňování tematických setkání: „Jsem přesvědčen, že probíhající
setkání jsou v rámci pokroku projektu velmi užitečná a po více než 6ti
měsíční projektové komunikaci pouze prostřednictvím mailů i již
naprosto nezbytné a konec konců i nad očekávání příjemné. I když jsou
tematické setkání realizovány online nástroji, kolegové se mohou
konečně navzájem vidět, což je dobré nejen pro podporu týmového
ducha, ale i z pohledu prosté mezilidské komunikace. Partneři mají
v rámci uskutečňovaných setkání možnost hlouběji a „osobně“

diskutovat o průběhu projektu a o svých vzdělávacích potřebách. Pravděpodobně není možné
dosáhnout takové efektivity jako v případě setkání v reálném životě, ale zcela jistě to napomáhá všem
partnerům zajistit požadovaný pokrok v procesu učení a předávání konkrétní dobré praxe.“

Další tematická setkání jsou naplánována na červen a červenec. Program zahrnuje dalších 5 témat jako
„odborné vzdělávání“, „udržitelná mobilita“, „cirkulární ekonomika“, „rozvoj komunitní energetiky“ a
přímo související téma „positive energy districts – energeticky pozitivní čtvrtě“, kde poslední dvě
jmenovaná jsou pro město Ostrava i její tematickou prioritou. Všechna témata byla vybrána na základě
průniku vzdělávacích potřeb projektových partnerů na samotném začátku definování procesu
meziregionálního procesu učení a přenosu dobré praxe.
Závěrečným výstupem tematických akcí je příprava „vzdělávacího plánu“ pro každého partnera, podle
kterého bude po letní přestávce pokračovat meziregionální proces učení zahájením fáze realizace
studijních návštěv, kde partneři získají potřebné detailní informace a znalost místního kontextu
úspěšných opatření nebo projektů, tak říkajíc od odborníků „z první ruky“. Nabyté vědomosti a
praktické zkušenosti partnerům následně umožní připravit Regionální akční plán, který bude po jeho
představení občanům a vedení města v následujících obdobích přispívat k naplňování a dosažení
konkrétních výsledků změny přístupu v oblasti přechodu k nízkouhlíkové moderní energetice měst.
Studijní návštěvy se budou konat od srpna 2020 do července 2021 a první se vzhledem k ještě
poměrně komplikované situaci s cestováním uskuteční také vzdáleně hned těsně po letní přestávce.
Realizační část projektu POTEnT bude realizována do července 2022, poté bude následovat 12 měsíců
sledování naplňování přínosů a Regionálního akčního plánu. Projekt POTEnT je spolufinancován
programem Interreg Europe, programem, který pomáhá regionálním a místním správám v celé Evropě
rozvíjet a vylepšovat své politiky v mnoha oblastech prostřednictvím vytváření prostředí a příležitosti
pro sdílení kvalitních řešení a nápomoci pro zajištění správného směřování vládních investic, inovací a
implementačního úsilí směrem k jejich integrovanému a udržitelnému dopadu na lidi a lokalitu.

