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Low-carbon
economy

Úvod
Drazí partneři, stakeholdeři, čtenáři,
zdravíme Vás v roce 2021! Mnozí z nás se ohlížejí za uplynulým rokem se smíšenými pocity,
které by se daly možná pojmenovat jako obavy, chmury, ale také naděje a odolnost.
Všichni jsme se museli přizpůsobit nové realitě a konsorcium řešitelů projektu POTEnT se
také adaptovalo na nové podmínky; schůzky jsme nahradili online diskusemi, účastnili jsme
se online konferencí a akcí, ale hlavně jsme udrželi potřebnou dynamiku a realizovali
všechny důležité aktivity pro udržení procesu meziregionálního učení a výměny zkušeností.
V tomto, již třetím projektovém zpravodaji, si můžete přečíst více o průběhu projektu a
aktualitách z posledního projektového setkání konaného 11. prosince, který řešil úpravu
konkrétního způsobu meziregionálního učení tak, aby splňoval nové podmínky. Také si
můžete přečíst dva velmi zajímavé příspěvky našich partnerů, agentury ALOEN a města
Pamplony. Rovněž chceme čtenářům dát možnost nahlédnout pod pokličku běžících
procesů a motivací našich projektových partnerů. Tentokrát jsme šli daleko na sever,
abychom pochopili, jak Energetická agentura pro jihovýchodní Švédsko a Regionální
energetická agentura Tartu „čelí“ energetické transformaci ve svých regionech a jaké jsou
jejich cíle v rámci projektu POTEnT.
Sledujte naše webové stránky a kanály na sociálních sítích a přečtěte si, co zajímavého se
děje v projektu POTEnT v našich partnerských regionech. Prozatím si užijte čtení, brzy se
vrátíme s dalšími novinkami!
Přejeme Vám všem i Vašim blízkým bezpečný a zdravý rok 2021!

Novinky
Co je nového v procesech mezinárodního
sdílení zkušeností v projektu POTEnT?
Bohužel na konci roku 2020 a také na začátku roku 2021 Covid19 stále silně ovlivňuje život každého v Evropě, a tedy také
řešitelům projektu POTEnT.

Přečtěte si zde, jak jsme upravili naše aktivity!

Studijní cesta? Jedině v ten pravý
okamžik!
Těsně před vyhlášení dalšího francouzského „lockdownu“ (na
konci října) mohla delegace z Lorientu, složená ze zástupců
řešitelů a lokálních stakeholderů zapojených do projektu
POTEnT, uskutečnit svou plánovanou studijní cestu pro
zhodnocení osvědčených postupů rekuperace energie v regionu
Rhónských Alp. Kam delegace zamířila a o jakých technologiích
se dozvěděla?

Přečtěte si více na našem webu!

Městská policie v Pamploně se stává
„PROSUMEREM“
V rámci evropského projektu Horizon 2020 s názvem Stardust
instalovalo město Pamplona na střechu budovy místní městské
policie fotovoltaický systém. Ale né zcela obyčejný…

Přečtěte si všechny podrobnosti na našem webu!

Události

Partneři projektu POTEnT se
setkávají pouze online
Během posledního setkání POTEnT, které se konalo
v pátek 11. prosince, partneři diskutovali o
aktualizacích aktivit příštích semestrů. Původní
návrh projektu prokazuje pozoruhodnou flexibilitu,
ale jsou objevovány i zcela nové způsoby realizace
projektu, které jsou potřebné pro uskutečnění online
studijních návštěv. Přečtěte si, jak jsme to vymysleli!

Přečtěte si na našem webu, jak jsme to
vymysleli!

Ohlédnutí

Zavítejme na daleký
Sever, abychom lépe
poznali agentury ESS a
TREA
Dvě energetické agentury zapojené do projektu
POTEnT odpovídaly na naše otázky.
Přečtěte si rozhovor zde!
Přečtěte si rozhovor zde!

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

dminarik@ostrava.cz / +420 599 434 273

www.facebook.com/PotentInterreg/

twitter.com/POTEnT_Interreg

