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Всички селскостопански дейности, включително производството на
храни, зависят от електроенергията на почти всички етапи. Колкото по‐
голямо е търсенето на електроенергия, толкова по‐модерни и
високотехнологични технологии се използват за нейното производство.
То също се увеличава с нарастването на земеделските стопанства и
новите инвестиции. В много селски райони застаряването на
инфраструктурата, енергийните системи и хроничната липса на
средства за нови инвестиции води до икономически и цивилизационен
колапс. Това води до обедняване на хората, увеличаване на
безработицата и дори на емиграция. Осигуряването на агроенергийни
инсталации и обезвреждането им ще обърне тези негативни процеси,
ще намали отрицателните социални явления и ще даде възможност за
устойчиво развитие на местното предприемачество въз основа на
местните природни ресурси и местните възобновяеми енергийни
източници. Силна и ефективна подкрепа за развитието на
възобновяема енергия може да бъде начин за подобряване на
бюджетите на земеделските стопанства и други
предприятия, участващи в производството на
енергия и изграждане и експлоатация на
системи, агро‐био‐енергетика

Цели на URESA
Основната цел на проекта URESA е
разработването на учебните планове и
разработването на съдържанието на
обучението, като процесът се фокусира
върху осъществимостта на тези цели и
прилагането на иновативни и лесни за използване
инструменти
за
обучение
на
ВЕИ.
Основно
тя е насочена към:
a) подобряване на знанията за правилното използване на
ВЕИ във всички страни партньори (Полша, Словакия,
България и Турция)
b)

подготовка на учебната програма на 6‐те източника на
ВЕИ, също във връзка с развитието на селските райони

c)

виртуална платформа, предназначена за целевите групи
на проектите

d)

лесен достъп до отворената виртуална платформа с
безплатна регистрация на курсовете

e)

подготовка на високоспециализирани учебни материали
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Първа среща

П
1. Нови, иновативни
учебни програми за
разширено
обучение в
областта на ВЕИ,
методология за
обучение.
2. Учебното
съдържание и
интеграцията с
виртуална среда
3. Пилотно изпитване
с квалифицирани
земеделски
производители и
експерти и доклад
за оценка
4. Наръчник за URESA

Първото събитие на
проекта URESA беше
организирано в Краков
през октомври 2017 г.
Лидерът MODR, както и
останалите партньори
представиха
наи‐
важната
точка
от
проекта, преминаха през целите на проекта и
разделиха задачите и отговорностите. По
време на срещата беше създаден подробен
работен план за всички интелектуални
резултати, както и създаване на работни
групи, отговорни за всяка деиност и
продукция.

Стартиране на
методиката за обучение
Методологията на обучение е разработена така, че
да гарантира правилността на разработваните
материали, да ги адаптира към нуждите и
отговорите на заинтересованите страни и да
създаде критична маса в обхвата на обучителната
деиност по отношение на възобновяемите
енергиини източници (ВЕИ).
Документът
обобщава
информация
за
методологията на обучение в проекта URESA, която
е комбинация от модули, представени на интернет
платформата, чиято цел е да помогне на
партньорите, заинтересованите институции и
други страни, които осъществяват онлаин курсове
въз основа на постиженията на проекта URESA.
Методологията за обучение е достъпна безплатно
на уебсаита на проекта.

www.uresa.eu
www.facebook.com/URESAProject/

