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КАКВИ СА
целите?
ЗАЩО ТОЙ е важен?
Европа ръководи прехода за
чиста енергия и се ангажира да
намали емисиите на CO2 с поне
40% до 2030 г.
Успешният преход за чиста
енергия изисква гражданите да
поемат отговорност,
да се
възползват от новите технологии
и да участват активно на пазара.
Освен това, преходът трябва да
гарантира защита на уязвимите
потребители
от
енергийна
бедност - ситуация, която според
Обсерваторията за енергийна
бедност засяга над 50 милиона
домакинства в ЕС.
Съществува широк набор от
решения, които да помогнат на
потребителите
да
намалят
своето
енергийно
търсене,
фактурирането
на
енергия,
въглеродните емисии и по този
начин енергийната бедност.

- Създаване на обучителна програма за социални агенти
и публични власти, насочена към сектора на уязвимите
хора в ситуация на енергийна бедност.

- Осигуряване на организациите с инструменти за

разкриване на енергийната бедност сред населението,
- Намаляване енергийната бедност, като се разбере
поведението относно енергийното потребление и
решения за промени в навиците,
благодарение на обучението

проведено на междинните агенти.

- Обучение на междинните агенти,
за промяна поведението на

потребителите за увеличаване на енергийната
ефективност.

- Овластяване на крайните частни потребители за

решение да подобрят ЕЕ и насърчаване закупуването на
възобновяеми енергии чрез различните доставчици на
енергия

-Онлайн обучение, фокусирано върху намаляване на

енергийното потребление и емисиите на CO 2, което
социалните агенти и публичните власти лесно да
разпространяват чрез целевите групи.
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КАКВИ СА
основните
резултати?
За да постигне целите си, проектът
TRECE идентифицира
необходимостта да се създаде:
- Оценка на нуждите на
потребителите на енергия и
обучителите от по-добра стратегия
за развитието на обучението.
- Програма за обучение, която
улеснява овластяването на
потребителите на енергия и
поведенческите промени.
- Масивен онлайн отворен курс
(MOOC) за социални агенти като
НПО и общини за справяне с
енергийната бедност.

Програма
за обучение

Поведение
за промяна

Онлайн
платформа

КАКЪВ Е ВРЕМЕВИЯТ
ГРАФИК на дейностите?
Проучването нуждите на енергийните потребители,
както и съдържанието на бъдещите курсове се проведе
през 2020 г. Изследването използва персонализирани
въпросници, за да идентифицира нуждите на
потребителите и обучителите. Хората в риск от
енергийна бедност бяха разпитани относно енергийното
им положение, възможности, нужди и изисквания и
докато социалните агенти работеха с тях, те обсъждаха
с партньорите очакванията от програмата и
трудностите при работа с потребителите на енергия.
Обучението и отворената масивна онлайн платформа
са разделени на шест модула и ще бъдат завършени до
края на 2021 година. Модулите са:
- Мерки за пестене на енергия и интерпретация на
потреблението на енергия
- Енергийно ефективни уреди и оборудване
- Доставчици на енергия и фактуриране
- Инструменти и решения за информационни и
комуникационни технологии за ЕЕ у дома.
- ВЕИ и изменение на климата
- Субсидии за енергийно бедни хора - финансови
модели

TRECE е проект за обучение за овластяване на потребителите на
енергия в Испания, Гърция, Словения, България и Румъния. TRECE
се занимава с енергийната бедност чрез активно включване на
гражданите и социалните агенти в разработването на обучителни
решения, съобразно изискванията на потребителите, като гарантира
приемственост и активно участие. Проектът е съфинансиран от
програма „Еразъм +“ на ЕС.

КОЙ УЧАСТВА В
Консорциума?

Можете да следите нашите страници в социалните медии Facebook и LinkedIn, както и да се информирате от
уебсайт ни www.trece.eu или директно от координатора на програмата:
SGS, Испания - координатор на проекта
Лице за контакт: Мерцедес Родригес-Каро де ла Роса
2019-1-ES01-KA202-064495
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и
Комисията не може да носи отговорност за използването на
информацията, съдържаща се в нея.
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