PANEL2050 Regional Trainings

BULGARIA

Training series: How to transition towards sustainable energy?
Серия от обучения: Как да преминем към устойчива
енергетика?

Trainings’ table of contents /Съдържание на обученията

1. Stakeholder engagement and motivation / Въвличане на заинтересовани
страни и мотивация (6. December 2017)
2. Policy Analysis, Lobbying for sustainable energy, Involvement of stakeholders,
Roadmapping, Fundraising / Анализ на политиките, лобиране за устойчива
енергия, участие на заинтересованите страни, пътна карта, набиране на
средства (17. May 2018)
3. EU Energy Policy, Road mapping and fundraising / Енергийна политика на ЕС,
изработване на пътни карти и фондонабиране (11. June 2018)
4. Involvement of stakeholders, Roadmapping, Air pollution, Funding
opportunities and instruments for energy planning for municipalities /
Участие на заинтересованите страни, пътна карта, замърсяване на въздуха
възможности за финансиране и инструменти за енергийно планиране за
общините (27. July 2018)
5. Revision of the energy vision and roadmap process, action plans
development, next steps / Преразглеждане на енергийнaта визия и
процесa на изработване на пътната карта, разработване на план за
действие, следващи стъпки (31. July 2018)

Trainings / Oбучения

1. Stakeholder engagement and motivation / Въвличане на
заинтересовани страни и мотивация – Georgi Stefanov WWF Bulgaria
• PANEL 2050 project and CEESEN network – up to date information / Проект Панел
2050 и мрежата ЦИУМЕ – актуална информация
• Developing of a strategy for stakeholder engagement / Създаване на стратегия за
работа и ангажиране на заинтересовани страни
• Networking and engagement of the Climate coalition – Bulgaria’s representatives and
stakeholders / Омрежаване и въвличане на представителите от Коалиция за
климата и на заинтересованите страни
• Final discussion and next steps / Заключителна дискусия и следващи стъпки.

Trainings / Обучения

2. Policy Analysis, Lobbying for sustainable energy, Involvеment of stakeholders,
Roadmapping, Fundraising / Анализ на политиките, лобиране за устойчива
енергия, участие на заинтересованите страни, пътна карта, набиране на
средства – Georgi Stefanov WWF Bulgaria
• Mitigation of the effects of climate change. Challenges ahead of the Bulgarian Municipalities and Regions /
Смекчаване последствията от климатичните промени / Предизвикателствата пред българските общини и
региони.
• Focusing on sustainable energy development, an essential part of the transition to a low-carbon economy /
Фокусирането към устойчиво енергийно развитие, съществена част от прехода към нисковъглеродна
икономика.
• Involving and motivating all stakeholders. Communications and working with local people / Въвличане и мотивиране
на всички заинтересовани страни. Комуникации и работа с местните хора.
• Preparing аn Energy Profile. Vision, Roadmap, Action Plan / Изготвяне на енергиен профил. Визия, пътна карта, план
за действие.
• Fundraising and project writing for municipal or regional structures and organizations, including NGOs, in the field of
"Climate and Energy" / Фондонабиране и писане на проекти за общински или регионални структури и
организации, включително нпо, в областта на „климат и енергия“.
• Successful practices in the preparation of project documentation for project financing / Успешни практики при
подготовка на проектна документация за финансиране на проекти.

Trainings / Обучения

3. EU Energy Policy, Roadmapping and fundraising / Енергийна политика
на ЕС, изработване на пътни карти и фондонабиране
• Energy Efficiency Directive, Energy Performance of Buildings Directive, Legal package “Clean Energy for
all Europeans”: achieved results and expected impact, PANEL 2050 project / Директива за енергийна
ефективност, Директива за енергийни характеристика на сградите, Законодателен пакет “Чиста
енергия за всички европейци”: постигнати резулатати и очаквно въздействие. Проект Панел 2050
– Georgi Stefanov WWF Bulgaria
• Developing Regional Energy Profiles, Roadmap, Visions and Action Plans / Разработване на регионални
енергийни профили, пътни карти, визии и планове за действие – Georgi Stefanov WWF Bulgaria

• Local Investments for Energy Efficiency - Opportunities and Good Practices / Местни инвестиции за
енергийна ефективност - възможности и добри практики - Dragomir Konstantinov “Zelenika”
Foundation
• Successful practices and approaches to project preparation / Успешни практики и подходи при
подготовката на проекти – Dragomir Konstantinov “Zelenika”Foundation
• Fundraising from alternative sources as a tool for diversifying funds from public donors /
Фондонабирането от други източници, като инструмент за разнообразяването на средствата от
публичните донори – Georgi Stefanov – WWF Bulgaria

Trainings / Обучения

4. Involvement of stakeholders, Roadmapping, Air pollution, Funding
opportunities and instruments for energy planning for municipalities /
Участие на заинтересованите страни, пътна карта, замърсяване на
въздуха, възможности за финансиране и инструменти за енергийно
планиране за общините
• Legal package “Clean Energy for all Europeans” As a part of long-term Energy Development of the EU and
transition to low carbon Economy / Законодателен пакет “Чиста енергия за всички европейци” като
част от дългосрочното енергийно развитие и преход към нисковъглеродна икономика на ЕС. –
Georgi Stefanov WWF Bulgaria
• Involving and motivating all stakeholders. Communications and working with local people / Въвличане и
мотивиране на всички заинтересовани страни. Комуникации и работа с местните хора. Radostina
Petrova WWF Bulgaria
• Preparing аn Energy Profile. Vision, Roadmap, Action Plan / Изготвяне на енергиен профил. Визия,
пътна карта, план за действие. Georgi Stefanov and Stanislav Yanev WWF Bulgaria
• Alternative successful practices for fundraising and financing of Climate and Energy projects / Други
успешни практики за фондонабиране и финансиране на проекти в областта на климат и
енергетика. Georgi Stefanov WWF Bulgaria

Trainings / Обучения

5. Revision of the еnergy vision and roadmap process, action plans
development, next steps / Преразглеждане на енергийнaта визия и
процесa на изработване на пътната карта, разработване на план за
действие, следващи стъпки
• Revision of the Bulgarian Vision and its approval / Преглед на българската визия и
нейното одобряване
• Developing a Roadmap and 10 Action Plans / Разработване на пътна карта и 10 плана
за действие

