IDEA БЮЛЕТИН #3
Проект IDEA е финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз като стартира през ноември 2017г. и е насочен към проблема
Енергийна бедност.
Партньори по проекта са: Кипърски университет, Никозия, Кипър (Координатор), DOOR – Загреб, Хърватия, Енергийна агенция - Пловдив България, FOCUS – Любляна, Словения.

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
Третата партньорска среща на проекта IDEA беше проведена в Любляна, Словения на 10-11 април 2019 г. с любезното домакинство на
Фокус. Представители на всички партньорски организации, се събраха, за да обсъдят напредъка на проекта, да представят своите
резултати, да разрешат открити въпроси и да изготвят план за действие за предстоящите задачи по проекта, с основен акцент върху
разработването на ICT инструментите и предстоящите информационни дни. През първия ден от срещата представителите на
консорциума на IDEA проведоха съвместна среща с консорциума по проект „InventAir“, за да представят взаимно двата проекта.

ПРОГРЕС НА ПРОЕКТА
В момента консорциумът работи по задачи IO 3 и IO 4 (Intellectual Output 3,4 ).
Целта на IO3 е да произведе 15 иновативни ICT инструмента, които да подпомогнат
за повишаването на качеството на образованието и осведомеността на хората
относно енергийната бедност, потреблението на енергия и начините за
намаляването им, както и да помогне на енергийните съветници при посещенията
им в домакинствата. Инструментите се основават на образователна програма,
дефинирана в предходните периоди на проекта, която отговаря на нуждите от
обучение, идентифицирани в Intellectual Output 1. В IO4, партньорите ще разработят
видео уроци и информационни плакати, както и ще организират национални срещи и уебинари, с цел да представят проекта и да
информират обществеността за резултатите. Резултатите приключилите дейности се публикуват на уебсайта на проекта и могат да бъдат
достъпни и изтеглени на следния линк:
Резултатите

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ
Консорциумът планира да организира четири различни събития за заинтересовани страни - по един във всяка страна партньор с цел за да
разпространи резултатите по проекта. По време на събитията, ще бъдат представени разработените обучителни материали и инструменти
и ще се проведат редица интересни презентации и дискусии. На събитията ще бъдат поканени всички заинтересовани организации и
всеки, който би имал интерес от намаляването на енергийната бедност. Събитията ще се проведат през септември и октомври, а крайните
дати ще бъдат обяви скоро на сайта на проекта. Следете ни!

вържете се с нас:
Facebook
Youtube
Email

онтакти:
Уебсайт на проекта:
www.project-idea.eu
Имейлl:
ideaeuproject@gmail.com

Ако не желаете да получавате тези имейли повече, моля натиснете „Отписвам се“.

