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Проект TRECE- Training for Energy Consumers Empowerment се изпълнява по
програма Еразъм + на Европейския съюз (EС). Проектът стартира през
октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2021 г. – общо 24 месеца.

Training for Energy Consumers Empowerment Project
Проект TRECE- Training for Energy Consumers Empowerment се изпълнява
по програма Еразъм + на Европейския съюз (EС). Проектът стартира
през октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2021 г. – общо 24
месеца.

Проектът се изпълнява от 5 организации от 5 различни европейски
държави:
– SGS TECNOS (Испания) като водещ партньор на проекта, заедно с:

– CRES – Център за възобновяеми енергийни източници и спестявания,
Гърция.
– ENERO – Tехническo-консултантски и изследователски център,
Румъния.
– SOFENA – Софийска енергийна агенция, България.
– LEAG – Местна енергийна агенция на Горенска: енергиен мениджмънт
и използване на възобновяеми енергийни източници, Словения

Проектът идва в отговор на желанието на Европейския съюз за преход
към чиста енергия, с ангажимент за намаление на емисиите на CO2 с
най-малко 40% до 2030 г.

Успешният преход към чиста енергия изисква гражданите да се грижат
за собствеността си, да се възползват от нови технологии и да участват
активно в пазара. Освен това преходът трябва да гарантира, че
уязвимите потребители са защитени от енергийна бедност, ситуация,
която според Обсерваторията за енергийна бедност засяга повече от 50
милиона домакинства в ЕС.
Европейската комисия иска да помогне на потребителите да възприемат
този преход, като им помага при ежедневни дейности като разбиране на
сметки и смяна на енергийни доставчици. ЕС подкрепя държавитечленки за намаляване на енергийните разходи на потребителите, следи
и докладва при откриване на случаи на енергийна бедност.
Има голям набор от решения, които да помогнат на потребителите да
намалят

потреблението

си

на

енергия,

сметките

за

енергия,

въглеродните емисии и по този начин енергийната бедност.

В този контекст беше създаден проект (TRECE) – Training for Energy
Consumers Empowerment.
Това обучение е за енергийна бедност, като активно включва
гражданите и социалните агенти в развитието и разработването на
решения, както и чрез адаптиране на информацията спрямо
потребителите, като гарантира нейната приемливост, усвояване и
активното им участие.

Основни цели:
Основните цели на проекта са:
1. Създаване на програма за обучение на социални агенти и
публични власти, която да бъде адресирана до уязвими сектори
като такива в ситуация на енергийна бедност.
2. Да се предоставят инструменти на тези организации за откриване
на случаи на енергийна бедност сред населението.
3. Намаляване на енергийната бедност сред населението чрез
подобряване

на разбирането

за

тяхното

потребление

на

енергия и предоставяне на решения.
4. Промяна на поведението на потребителите на енергия, с цел
увеличаване на енергийната ефективност в своите домове.
5. Подкрепа на крайните потребители за решения за подобряване
на енергийната им ефективност и за насърчаването им за
закупуване

на

възобновяеми

енергийни

източници чрез

различни доставчици на енергия.
6. Намаляване на консумацията на енергия и по този начин
редуциране на емисиите на CO2.
7. Създаване на атрактивно обучение базирано в MOOC, което
социалните

агенти

и

публичните

власти

могат

лесно

да

разпространят до целевите групи, като използват подхода за
обучение на обучители.

Очаквани резултати:
В рамките на проект TRECE ще се постигнат 3 основни резултата:

1. Първичен подход за определяне на нуждите на потребители на
енергия и обучители, който ще доведе до стратегия за развитие
на обучението (IO1)
Този резултат ще дефинира стратегии за приближаване и ангажиране
на групите, които ще взаимодействат с програмата за обучение на
TRECE (социални агенти, публични органи и крайни бенефициенти
(хора, страдащи от енергийна бедност).

2. Разработване на програма за обучение: Разширяване на
способностите на потребителите и промяна в поведението (IO2)
За да отговори на нуждите, открити в предишния етап, консорциумът ще
разработи програма за обучение, чиято цел е да предложи на всички
социални агенти, НПО и общини програма за обучение, която те могат да
използват за по-добро справяне с групите от населението, изложени на
риск от енергийна бедност.
Тази програма за обучение ще даде възможност на потребителите на
енергия за следните решения:
– Да намалят и да направят гъвкава потреблението си на енергия;
– Да повишат енергийната ефективност в техните домакинства.

3. Разработване на общодостъпен онлайн курс (MOOC) за няколко
социални агенти, такива като НПО-та и общини за справяне с
енергийната бедност (IO3)
Основната цел на този резултат ще бъде да се вмъкне съдържанието на
учебните звена в системата на MOOC.

TRECE MEETING

Първа среща по проекта-21&22 октомври 2019,
Валенсия

Проектът стартира с първата
среща
на
консорциума
във
Валенсия, Испания на 21&22
октомври 2019.
Двудневната среща се проведе в
централата на SGS, като SGS
приветства всички партньори по
проекта с голямо гостоприемство.
Дневният ред започна следобед с
кратко
представяне
на
партньорите
и
техните
организации.
SGS представи презентация за
структурата
на
проекта,
партньорството, нуждите, целите,
очакваното
въздействие
и
резултатите. В допълнение

По време на втория ден от
срещата, SGS даде насоки за
управлението на проекта със
съответните срокове и работни
задачи.
Срещата
продължи,
с
една
плодотворна
сесия
„мозъчна
атака“между партньорите, за да
се реши как най-добре да се
подходи и ангажират гражданите,
социалните агенти и крайните
бенефициенти.
В края на срещата беше обърнато
внимание
на
насърчаването,
разпространението
и
популяризирането на проекта и
всички партньори активно

финансовата част беше обяснена

участваха в подбора на дизайн и

подробно от финансов експерт.

идеи за социални медии.

Денят завърши с обиколка на
историческия център на града и
работна вечеря в центъра на гр.
Валенсия.

Партньори
ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:

SGS TECNOS (Испания)

Участват още:
CRES, Център за възобновяеми енергийни източници и спестявания
(Гърция)
ENERO, Tехническo-консултантски и изследователски център (Румъния)
SOFENA, Софийска енергийна агенция (България)
LEAG, Местна енергийна агенция на Горенска (Словения)
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За повече информация по проекта, моля, свържете се с водещия партньор SGS на
Mercedes.Rodriguez@sgs.com или посетете сайта на проекта на project website .

