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Medzinárodná konferencia projektu BEE-VET

RAABE Bulharsko v spolupráci s partnermi projektu BEE-VET organizujú medzinárodnú konferenciu –
záverečné diseminačné podujatie v rámci projektu.

Podujatie sa uskutoční 7. októbra 2022 v RAMADA Sofia City Centre, 131, Maria Luiza Blvd., Sofia,
Bulharsko.

Počas konferencie budete mať vynikajúcu príležitosť dozvedieť sa a diskutovať o súčasných
problémoch vo vzdelávaní v súvislosti s potrebami podnikov, pričom hlavní rečníci budú mať
medzinárodné zastúpenie. Konferencia je zároveň príležitosťou stretnúť sa, nadviazať kontakty a
vymeniť si skúsenosti s kolegami a odborníkmi.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale je potrebná registrácia.

🔗 Pozrieť si program a zaregistrovať sa môžete na webstránke projektu.
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Diskusie cieľovej skupiny ohľadom zhodnotenia výstupov projektu
BEE-VET

V júni 2022 sa uskutočnilo niekoľko diskusií cieľovej skupiny za účelom zhodnotenia výstupov projektu
BEE-VET.

Takmer 60 učiteľov a majstrov OVP z Bulharska, Slovenska a Turecka sa zúčastnilo na hodnotení
BEE-VET Príručky pre učiteľov.

Do diskusií o koncepcii zlepšenia učebných plánov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave
– V ústrety ekologickému stavebníctvu a energetickej účinnosti – sa zapojili zástupcovia štátnych a
miestnych orgánov zastrešujúci odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj zástupcovia akademickej
obce, súkromných spoločností a odborných združení v oblasti stavebníctva z Rakúska, Bulharska a
Turecka. Hodnotenie koncepcie so zainteresovanými stranami zo Slovenska sa aktuálne pripravuje.

Väčšina účastníkov diskusií cieľovej skupiny projektu hodnotila prezentované výstupy projektu kladne
a prispela cennými poznámkami a odporúčaniami, ktoré budú zohľadnené aj pri zostavovaní finálnej
verzie publikácií.

Celý tím projektu BEE-VET ďakuje všetkým, ktorí sa do diskusií zapojili!
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Dni osláv programu Erasmus 2022
 
Tento rok v čase od 13. do 15. októbra budú mať bývalí, súčasní alebo budúci účastníci programu
Erasmus+ príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti a zároveň podporiť vzdelávanie, šport a mládež.
 
Dni osláv programu Erasmus majú za cieľ podporiť rozvoj programu Erasmus+ a zviditeľniť výhody
a možnosti, ktoré ponúka. So začiatkom v roku 2017, dni osláv programu Erasmus sa konajú
každoročne prostredníctvom mnohých podujatí v rôznych krajinách EÚ aj mimo nej.
 
V mnohých krajinách sa budú v roku 2022 počas troch dní konať podujatia s cieľom propagácie a
osláv európskych hodnôt a výhod mobility. Podujatia budú organizované v súlade s Európskym
rokom mládeže a 35. výročím programu Erasmus+.
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REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre
Európu

Čo je REPowerEU?
 
Od roku 2022 si 85 % Európanov myslí, že EÚ by mala znížiť svoju závislosť od ruského plynu a ropy,
spoločným postupom by mala podporiť Ukrajinu a zároveň sa usilovať o dosiahnutie vlastnej
energetickej nezávislosti.
 
V súvislosti s novou geopolitickou realitou a inváziou Ruska na Ukrajinu predstavila Európska komisia
plán, ako zredukovať európsku závislosť od fosílnych palív ešte pred rokom 2030. REPowerEU
predstavuje súbor nových opatrení, ktoré sú založené na diverzifikácii, šetrení a urýchlení prechodu na
čistú energiu.
 
Opatrenia
 
Pokiaľ ide o výrobu čistej energie a zníženie závislosti EÚ od fosílnych palív, je potrebná rýchlejšia
elektrifikácia, nahradenie fosílnych palív v priemysle a verejnom sektore obnoviteľnými zdrojmi
energie.
 
Je dokázané, že obnoviteľné zdroje produkujú lacnejšiu a čistejšiu energiu a zároveň znižujú potrebu
dovozu energie. V súvislosti s tým Európska komisia navrhla ako cieľ Únie v oblasti obnoviteľných
zdrojov zvýšiť energie do roku 2030 zo 40 % na 45 %. Aj vďaka plánu REPowerEU sa do roku 2030
zvýši kapacita výroby energie na 1 236 GW. Ďalšia časť plánu predpokladá posilnenie solárnej
stratégie EÚ v oblasti fotovoltaickej energie.
 
V priemysle je pri znižovaní závislosti od fosílnych palív nevyhnutné nahradiť alebo znížiť využívanie
uhlia, ropy a plynu v priemyselných procesoch. Prechod na čistejšie zdroje energie posilní
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a rozvoj technológií.
 
Ďalším aspektom v znižovaní spotreby energie je šetrenie energiou, ktoré je najbezpečnejšou,
najlacnejšou a najčistejšou metódou. Je zároveň aj najjednoduchším spôsobom, pretože sa do neho
môžu zapojiť všetci prostredníctvom každodenných činností a individuálnych krokov, ktoré majú
pozitívne výsledky nielen pre životné prostredie, ale aj pre nás osobne, ako napríklad – zníženie účtov
za energiu a podporu odolnejšieho hospodárstva a jeho prechod na ekologickejšie fungovanie. Medzi
ďalšie opatrenia na úsporu energie, ktoré podporuje Európska komisia, patrí zníženie teploty
vykurovania, efektívnejšie používanie domácich spotrebičov, úspornejšie riadenie vozidiel, prechod na
verejnú dopravu a aktívnu mobilitu a vypínanie svetiel.
 
Plán REPowerEU a jeho implementácia je financovaná predovšetkým prostredníctvom mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého musia členské štáty EÚ do svojich plánov obnovy a
odolnosti doplniť kapitoly venované REPowerEU.
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Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2022: celkový pokrok, ale
digitálne zručnosti, malé a stredné podniky a siete 5G zaostávajú

Európska komisia zverejnila 28. júla 2022 výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti o
pokroku členských štátov v oblasti digitalizácie.
 
Každoročný index DESI (Digital Economy and Society Index – index digitálnej ekonomiky a
spoločnosti) založený na údajoch Eurostatu meria pokrok členských štátov Európskej únie v oblasti
digitálnej ekonomiky a spoločnosti a analyzuje digitálne aspekty v rámci európskeho semestra.
 
Tohtoročné výsledky ukazujú, že členské štáty celkovo pokročili, ale zavádzanie kľúčových digitálnych
technológií, ako je umelá inteligencia (AI) a Big Data, je stále nízke. Krajiny na čele rebríčka sú Fínsko,
Dánsko, Holandsko a Švédsko, ale využívanie technológií, ako sú AI a Big Data, stále nedosahuje
cieľovú hodnotu 30 %. Bez ohľadu na to získané výsledky ukazujú pozitívny výsledok – členské štáty
sa stále zlepšujú a zrýchľujú svoju digitalizáciu a zároveň rastú rýchlejším tempom. Údaje krajín, ktoré
to demonštrujú, sú Poľsko, Grécko a Taliansko.
 
Z ďalšieho vyhlásenia DESI vyplýva, že len 54 % európskych občanov vo veku od 16 do 74 rokov má
základné digitálne zručnosti. To je ďaleko od cieľa Digitálnej dekády Únie, ktorým je 80 % do roku
2030, ako aj od počtu odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ, ktorých je
9 miliónov, čo je menej ako cieľ 20 miliónov odborníkov do roku 2030.
 
Ďalšie údaje ukazujú, že v posledných rokoch sa v dôsledku pandémie COVID – 19 výrazne zvýšilo
využívanie digitálnych technológií a riešení (napríklad využívanie cloud computingu vzrástlo o 34 %).
Základnú úroveň digitalizácie má však len 55 % európskych malých a stredných podnikov, zatiaľ čo
cieľ do roku 2030 je 90 %.
 
Zrýchlenie digitalizácie v celej Európskej únii zvyšuje odolnosť Únie a znižuje jej vonkajšiu závislosť.
Približne 26 % finančných prostriedkov členských štátov na ich plány obnovy a odolnosti bolo
venovaných digitálnej transformácii a rozvoju.
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Nová politika štátu Nový Južný Wales pre energeticky účinné domy

Koncom augusta 2022 bola prijatá nová politická stratégia pre udržateľné budovy a štátne
environmentálne plánovanie, ktorá má pomôcť Novému Južnému Walesu (NSW) dosiahnuť nulové
emisie v Austrálii a zároveň zvýšiť energetickú účinnosť a komfort budov.
 
Podľa Matta Keana, ministra energetiky Nového Južného Walesu, nová politická stratégia stanovuje
nové normy a predpokladá zníženie účtov domácností za energiu prostredníctvom zlepšenia
konštrukcie a izolácie domov.
 
Kean povedal:
 
„Ľudia žijúci v nových výškových bytoch na predmestiach Sydney ušetria až 150 dolárov ročne, noví
majitelia domov v západnom Sydney ušetria 720 dolárov ročne a naše regionálne komunity až 970
dolárov ročne.“ Podľa vyjadrenia ministra „Nový Južný Wales touto prvou politikou svojho druhu
zvyšuje latku aj v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnosti nových kancelárií a hotelov.“
 
Anthony Roberts, minister pre plánovanie a minister pre bývanie Nového Južného Walesu, medzitým
uviedol, že prijatá politická stratégia stanovuje nové kritériá a normy pre stavbu udržateľnejších a
energeticky účinnejších neobytných budov. Tieto normy zahŕňajú energetické, vodohospodárske a
tepelné vlastnosti budov. Všetky nové požiadavky si možno pozrieť v online nástroji BASIX (Building
Sustainability Index – Index udržateľnosti budovy), ktorý dokáže merať emisie skleníkových plynov
produkované v procese výstavby budovy.
 
Roberts tiež oznámil, že cieľom je znížiť emisie ušetrením 260 000 ton CO2 a zároveň dosiahnuť
klimatickú neutralitu do roku 2050.
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Newsletter č. 6 - september 2022
Milí čitatelia,

S potešením Vám predstavujeme ďalšie vydanie nášho informačného bulletinu BEE-VET, ktorý
obsahuje najaktuálnejší vývoj v oblasti energetickej účinnosti a digitálnej transformácie.

Dozviete sa o osvedčených postupoch a stratégiách v najvyspelejších ekonomikách, ako aj o
výsledkoch nového výskumu o digitalizácii v EÚ.

Pokračujte v čítaní a získajte aktuálne informácie o minulých a nadchádzajúcich podujatiach v rámci
projektu BEE-VET, ako aj ďalších iniciatív z programu Erasmus+.

Želáme vám príjemné čítanie!

   Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET 

  Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET 

 

Projekt BEE VET, 2019-1-BG01-KA202-062584, je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto
publikácia [oznámenie] odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie

informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
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