
Červenec 2022 

Po třech letech spolupráce POTEnT končí – alespoň jeho první fáze! 
 
Toto vydání zpravodaje je věnováno 8 regionálním akčním plánům 
(RAP), které byly vypracovány jednotlivými partnery jako výsledek 
meziregionálního procesu učení. Schválením těchto akčních plánu 
končí první fáze projektu: od srpna 2022 budou mít partneři 12 
měsíců na sledování účinnosti opatření obsažených v plánech. 
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ALOEN zlepší dvě oblasti územního 
klimaticko-energetického plánu 
lorientské aglomerace. 
 
Přečtěte si více zde! 

Parma vylepší svůj akční plán pro 
udržitelnou energii a klima (SECAP) 
prostřednictvím 3 klíčových opatření. 
 
Přečtěte si veškeré podrobnosti o 
regionálním akčním plánu zde! 

Pamplona podpoří energetickou 
transformaci v autonomním 
společenství Navarra a nabídne 
občanům nové možnosti jak se 
zapojit. 
 
Přečtěte si, co Pamplona chystá zde! 

Regionální akční plán Milton 
Keynes snižuje uhlíkové emise 
ve spolupráci s partnery ve 
městě. 
 
Přečtěte si o tom více! 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14822/a-regional-action-plan-for-lorient-agglomeration/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14823/parma-3-actions-to-increase-citizens-participation/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14824/how-to-boost-energy-transition-in-navarra-region/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14825/mkc-have-you-heard-about-green-roofs/


 

Pro ESS je cílem RAP podpořit 
strategické úsilí kraje Kronoberg stát 
se v roce 2050 krajem kategorie Plus 
Energy. 
 
Přečtěte si více zde! 

TREA se snaží prostřednictvím RAP 
zlepšit inteligentní hospodaření s 
energií a strategie udržitelného 
rozvoje v pěti městských oblastech. 
 
Podrobnosti o tomto projektu si 
můžete přečíst zde! 

Všechna opatření RAP společnosti 
SWE jsou zaměřena především na 
zlepšení podnikové strategie této 
společnosti. 
 
Přečtěte si více na našich webových 
stránkách! 

Město Ostrava vylepšilo svůj SECAP 
a zavedlo důležitá opatření 
vycházející z meziregionální 
spolupráce! 
 
Článek se všemi podrobnostmi 
naleznete zde! 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14826/south-east-sweden-to-become-a-plus-energy-county/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14827/a-rap-for-estonian-energy-transition/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14828/3-actions-to-localize-energy-transition-in-ettlingen/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14830/a-new-secap-for-the-city-of-ostrava/


 

 

Akce budování kapacit v Parmě 
 
Na konci června se partneři POTEnT sešli v 
Parmě na akci zaměřené na budování 
kapacit, která byla prvním osobním setkáním 
po 17 měsících! 
 
Den a půl plodné výměny názorů, školení, ale 
i zábavy. 
Přečtěte si, co se stalo v Parmě dělo zde! 

Co bude dál? 

 
Během následujících 12 měsíců budou partneři POTEnT realizovat 
a monitorovat své regionální akční plány! Pravděpodobně se 
odehraje také závěrečná konference. Je toho ještě hodně před 
námi – nepřestávejte sledovat naše webové stránky, kde naleznete 
všechny novinky! 
 
 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/potent/news/news-article/14838/capacity-building-event-in-parma-ready-for-phase-2/


 

 
  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Další informace: 
 

www.interregeurope.eu/potent/  

www.facebook.com/PotentInterreg/ twitter.com/POTEnT_Interreg 

contact@aloen.fr 

ALOEN, 6 rue de l’Aquilon, 56100 Lorient, France 

 

http://www.interregeurope.eu/potent/
http://www.facebook.com/PotentInterreg/

