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1. Фокус върху един от партньорите в проекта

PEDAL Consulting е консултантска фирма за управление с
разширени мрежи и основната ѝ мисия е да промотира и
насърчава устойчиви демократични ценности и
икономически растеж.
PEDAL Consulting използва силата на частния капитал и
иновативните бизнес решения за дълготрайно социално
и икономическо въздействие, стабилност, мир,
устойчивост и просперитет.
PEDAL Consulting умения & услуги
•
•
•
•
•
•
•
•

Грантове – подпомагане на компаниите за достъп до иновационни проекти на европейско
ниво
Оферти – предоставяне на услуги за подпомагане на МСП да оценят своя модел на бизнес
развитие в сравнение с други компании и да идентифицират потенциални партньори за
съвместни оферти.
Валидиране и оценка на въздействието – установяване на основата, спрямо която всяко
въздействие на проекта и бъдещ напредък могат да бъдат оценени, измерени и оценени
чрез нашата оценка за валидиране и въздействие.
Предоставяне на проучвания за осъществимост, организиране на демонстрации и пилоти
за подпомагане споделянето на резултатите и научените уроци, провеждане на прогнозни
проучвания, надлежна проверка и помощ при анализ на пропуските
Подпомагане на бизнеса при разработването на техния бизнес план и подкрепа за
подобряване на изграждането на капацитет
Управление на събития и търсене на партньори
Правни и счетоводни познания

Разработване на план за разпространение и комуникация

•
•

Development of Dissemination & Communication plan
Участие в различни европейски и национални платформи като Европейски алианс за
иновации (EAI), Световна мрежа за иновации (INWN), Европейска биоикономическа
мрежа (EUBioNet), TENDERIO, Low Associates, Словашки клъстер за биоикономика.

Екипът на Pedal Consulting в проекта W4RES
Екипът на Pedal Consulting в проекта W4RES се състои от Stanislava Druskova (Мениджър проекти),
Jana Bielikova (Регионален Хъб мениджър) и Tatiana Guštafíková (външен експерт).

Те участват в следните задачи:
• Доклади за развитие на пазара на ВЕИ отопление и охлаждане: картографиране на сектора
за ВЕИ отопление и охлаждане в Словакия със специален акцент върху текущите европейски
условия, възпрепятстващи или благоприятстващи усвояването на ВЕИ в отоплението и
охлаждането; предизвикателства и препоръки за жените да се справят с бариерите за
навлизане на пазара и да стимулират внедряването на решения за ВЕИ отопление и
охлаждане.
• Регионалният хъб на W4RES: PEDAL Consulting служи като регионален хъб за ангажиране на
регионалните заинтересовани страни и за улесняване на предоставянето на мерки за
подкрепа на пазара на ВЕИ отопление и охлаждане. В момента центърът подпомага 6
словашки проекта, ръководени от жени, избрани за допълнителна техническа помощ и
консултации, предоставени от консорциума W4RES
• Схеми за подкрепа за обещаващи проекти, ръководени от жени в сферата на ВЕИ за
отопление и охлаждане: PEDAL Consulting предоставя услуги за бизнес подкрепа за
улесняване и ускоряване на навлизането на пазара на RHC, специално фокусирайки се върху
повишаване на осведомеността и разбирането на възможностите за международно
финансиране и изграждане на капацитет в областта на писането на предложения,
помагайки на компаниите да получат достъп международното финансиране и тръжните
възможности.
• Национални кампании на ВЕИ за отопление и охлаждане: PEDAL Consulting ще проведе
национална кампания в Словакия (социални медии, семинари, уебинари, контакти и
срещи), насочена към гражданското общество, участниците на пазара, академичните среди,
властите и политиците, за да повиши осведомеността относно конкретните
предизвикателства, свързани с възприемането на ВЕИ за отопление и охлаждане.

•

Инструментариумът за обучение на W4RES: хакатони, обучителни семинари и
ръководството на W4RES: PEDAL Consulting е отговорен за организирането на хакатон и
обучения в Словакия и има принос в ексклузивно ръководство с цел споделяне на
констатациите и най-добрите практики на проекта. Това ръководство показва как
политиците могат да възпроизведат мерките за подкрепа на W4RES, включително
приложими препоръки за по-информирана и съобразена с пола политика на ВЕИ за
отопление и охлаждане, пазарна подкрепа и финансови рамки.

2. W4RES дейности за овластяване на жените

•

Програма за изграждане на капацитет за W4RES

В началото на май 2022 г. WECF ще започне програма за изграждане на капацитет за овластяване
на жените в сектора на ВЕИ за отопление и охлаждане (RHC). Програмата предлага серия от 2
полудневни семинара за изграждане на капацитет, организирани първоначално като Обучение за
обучаващи за партньорите в W4RES. След това новообучените партньори ще проведат обучението
(май-юни) в съответните си държави (Белгия, България, Дания, Италия, Гърция, Германия, Норвегия,
Словакия). Обучението има за цел да изгради капацитет на частния сектор и до известна степен на
лицата, вземащи решения в сектора на RHC относно овластяването на жените и усвояването на
пазара на жените в сектора на ВЕИ за отопление и охлаждане.
Семинарите ще дадат възможност на участниците чрез поредица от 11 модула да бъдат запознати
с теоретичните концепции за възможности и бариери за жените в сектора на възобновяемата
енергия, да разберат ползите от равенство между половете в сектора на ВЕИ отопление и
охлаждане, както и да практикуват конкретни инструменти свързани с равенството между половете
(самооценка, полови индикатори, общуване, съобразено с пола и т.н.) и да обменят опит с експерти
по въпросите на половете в областта на енергетиката и да разкажат техните истории за успех. В края
на обучението участниците ще получат инструментариум „Върнете се вкъщи“ (инструментариум
стъпка по стъпка, флаери за комуникация, често задавани въпроси, речник за пола), за да гарантират
и дават възможност на всеки новообучен участник да приложи своите знания за овластяване на
жените в сектора на ВЕИ отопление и охлаждане и сектора на възобновяемата енергия като цяло в
бъдеще.
Като втора част от програмата за изграждане на капацитет на W4RES, семинарите с регионален
фокус ще бъдат подкрепени от набор от 5 уебинара (провеждащи се през юни-юли), предлагани на
международна аудитория. Те ще се провеждат от WECF съвместно с партньорите на W4RES. Темите
на уебинарите са избрани въз основа на оценка на нуждите за ръководени от жени организации, от
една страна, и работни места, доминирани от мъже, от друга.

•

W4RES Хакатони

Хакатоните са събития, предназначени да стимулират творческите умения за решаване на
проблеми на участниците по интерактивен начин. Те ще предложат форум за представяне на W4RES
и неговата визия, обсъждане на неговите констатации и ще предоставят възможност за интензивна
мозъчна атака между експерти в областта с различен опит. Резултатите от тези дискусии ще
допринесат за общата цел на проекта, насърчаване на решенията за ВЕИ отопление и охлаждане
(RHC) и ангажиране на повече жени в сектора, отключвайки техния неизползван потенциал.
Присъединете се към нас през следващите месеци, за да създавате съвместно, да правите
иновации, да учите и да работите в мрежа с други експерти от сектора на ВЕИ отопление и
охлаждане!
Проверете предстоящите дати на нашите дейности
Проверете предстоящите дати на нашите дейности

3. Какво се случи миналия месец?
•

W4RES отбелязва Международния ден на жената на 8 март 2022 г.

Marilys Louvet, от Women Engage for a Common Future
(WECF), направи презентация по време на Climate Chance
Summit, организиран на 7 и 8 март в Нант (Франция),
където тя представи гъвкавите и рентабилни мерки за
подкрепа за жени, водещи проекти за ВЕИ отопление и
охлаждане, подкрепени от W4RES.
Прочетете повече

Проектът DECIDE организира уебинар, посветен на ролята на жените в европейския енергиен
преход. Проектът DECIDE има за цел да промени правилата, подкрепяйки потребителите и
просюмърите, за да ускорят въздействието си на енергийния пазар.

Ръководителят на проекта в Q-Plan и координатор на W4RES Ioannis Konstas представи
перспективите на жените на пазара на ВЕИ за отопление и охлаждане.
Прочетете повече

•

W4RES в пресата

Мартският брой на Horizon, списанието за
изследвания и иновации на ЕС, се фокусира върху
равенството между половете в научните
изследвания и иновациите. В последната статия
за месеца Ioannis Konstas, координатор на W4RES,
говори за ролята на жените на пазара на ВЕИ за
отопление и охлаждане в Европа.
Прочетете цялата статия тук

Като част от проекта W4RES, 4 жилищни
квартала в Берлин се проучват от енергийна
гледна точка.
Искате ли да знаете повече? Прочетете
цялата статия, написана от Katharina GappSchmeling (на немски), в списание Verband
Wohneigentum.

4. Свържете се с нас!

5. Събития

Call for projects
Вие сте жена, работеща в сектора на ВЕИ за отопление и охлаждане #RHC? Занимавате ли се с
енергийна ефективност, устойчивост? Имате ли иновативни идеи?
Пригответе се: #Women4RES ще пусне нова покана за проекти през юни 2022 г.!
Следвайте ни в социалните медии, за да получите повече информация.

Обяд-уебинар за общини и енергийни общности (на датски)

Работите ли на общинско ниво с решения за възобновяема енергия? Интересувате ли се от
намаляване на емисиите на CO2, като в същото време давате възможност на гражданите и
демократичните процеси? Тогава енергийните общности може да са интересни за вас.
На този безплатен обяд-уебинар, European Green Cities ще говорят как общините и другите
участници могат да подкрепят създаването на енергийни общности и да гарантират, че гражданите
се включват.

Уебинарът ще се проведе на 26 април от 12:00 до 12:30 часа. Можете да се регистрирате тук. За
повече информация на английски, можете да се свържете с EGC: ap@greencities.eu.
Предстоящи събития

