
30 listopada oraz 1 grudnia odbyła się finalna konferencja projektowa
pod tytułem PROSPECTives to 2030 (Perspektywy do 2030)!
Celem konferencji PROSPECT2030 było podsumowanie trzech lat prac
projektowych oraz spojrzenie w przyszłość za pomocą stworzonych
zaleceń politycznych dotyczących lepszego wykorzystania funduszy
publicznych i prywatnych oraz 7 regionalnych planów działania. 
 Przeanalizowaliśmy wnioski wyciągnięte z obecnego okresu
programowania, przedstawiliśmy spostrzeżenia i przyjrzeliśmy się
funkcjonalnemu podejściu do planowaniu transformacji energetycznej
oraz roli społeczności energetycznych.
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PROSPECTives-to-2030-final-conference-follow-up.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#Documents


Nasz pakiet szkoleniowy jest dostępny online! Zawiera on wszystkie materiały
opracowane w ramach projektu i jest podzielony na 7 tematów:

Kierowanie zmianą wykorzystania środków publicznych na łagodzenie zmian
klimatu: nasze zalecenia polityczne mają na celu przyczynienie się zmian w okresie
programowania UE 2021-2027, skierowane są do decydentów na szczeblu unijnym,
krajowym i regionalnym, ale także do administracji lokalnej, organizacji pozarządowych i
innych liderów opinii, którzy mogą mieć wpływ na programowanie na kolejne siedem lat
lat. Zalecenia nie ograniczają się do oceny niskoemisyjnego finansowania w okresie
programowania 2014-2020, ale obejmują również przewidywane odpowiedzi na nowe
ramy strategiczne w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Pakietu „Fit for 55%”
oraz finansowanie planowanie w dwóch wymiarach, Wieloletnich Ram Finansowych
(2021-2027) oraz NextGeneration EU. Rekomendacje uwzględniają wyniki osiągnięte
przez PROSPECT2030, w szczególności w zakresie regionalnego planowania
energetycznego i dyskusji w ramach różnego rodzaju działań szkoleniowych.
Dostosowujemy również rekomendacje do każdej strategii makroregionalnej Europy
Środkowej (EUSDR, EUSAIR, EUSBSR, EUSALP), aby wpływać na kluczowych decydentów!

Planowanie energetyczne
Efektywność energetyczna
Finansowanie energetyki
Zrównoważony transport
Systemy energii odnawialnej
Infrastruktura energetyczna
Zaangażowanie interesariuszy i rola konsumenta
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Możesz pobrać prezentacje i obejrzeć nagrania na naszym kanale YouTube.
Do każdego z tematów znajdziesz krótki wywiad wprowadzający na górze strony.

Pakiet szkoleniowy

www.interreg-central.eu/prospect2030

Zalecenia polityczne

Video projektowe: zobowiązanie, przyjęcie, zaangażowanie

https://youtu.be/_kWXWo6v1bU
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#TRAINING_PACKAGE
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/D.T1.3.1-Framework-policy-recommendation-AACM-final-draft-25.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic1-Energy-planning.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic2-Energy-efficiency-in-buildings.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic3-Financing-energy-efficiency.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic4-Sustainable-transport.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic5-Renewable-energy-systems.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic6-Energy-grids-and-infrastructure.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic7-Stakeholders-engagement-role-of-consumers.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic7-Stakeholders-engagement-role-of-consumers.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://youtu.be/_kWXWo6v1bU

