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W NUMERZE Dlaczego	URESA?	
	 Wszystkie	 rodzaje	 działalności	 rolniczej,	 w	 tym	 produkcja	
żywności,	 zależą	 od	 energii	 elektrycznej	 na	 praktycznie	
wszystkich	etapach.	Im	większy	jest	popyt	na	energię	elektryczną,	
tym	 więcej	 nowoczesnych	 i	 zaawansowanych	 technologii	 jest	
wykorzystywanych	do	jej	produkcji.	Zapotrzebowanie	na	energię	
zwiększa	 się	 również	 wraz	 z	 rozwojem	 gospodarstw	 rolnych		
i	nowych	 inwestycji.	Na	wielu	obszarach	wiejskich	starzejąca	się	
infrastruktura,	systemy	energetyczne	i	chroniczny	brak	funduszy	
na	 nowe	 inwestycje	 prowadzą	 do	 załamania	 gospodarczego		
i	 cywilizacyjnego.	 Prowadzi	 to	 do	 zubożenia	 ludzi,	 wzrostu	
bezrobocia,	 a	 nawet	 emigracji.	 Zapewnienie	 zaopatrzenia		
w	 energię	 i	 unieszkodliwianie	 odpadów,	 odwróciłoby	 te	
negatywne	procesy,	ograniczyłoby	negatywne	zjawiska	społeczne		
i	 umożliwiło	 zrównoważony	 rozwój	 lokalnej	 przedsiębiorczości,	
opartej	 na	 lokalnych	 zasobach	 naturalnych	 i	 lokalnych	
odnawialnych	źródłach	energii	(OZE).	Silne	i	efektywne	wsparcie	

rozwoju	energetyki	odnawialnej	może	być	
sposobem	 na	 poprawę	 budżetów	
gospodarstw	 rolnych	 i	 innych	
przedsiębiorstw	 zajmujących	 się	
produkcją	 energii	 oraz	 budową		
i	 eksploatacją	 systemów	 agro‐
bioenergetycznych.		

Cele	projektu	URESA		
Głównym	 celem	 projektu	 URESA	 jest	
opracowanie	 programów	 nauczania	

oraz	 opracowane	 materiałów	 szkoleniowych	
koncentrujących	 się	 na	 wdrażaniu	 innowacyjnych		
i	 przyjaznych	 dla	 użytkownika	 narzędzi	 szkoleniowych		
w	tematyce	OZE.		Celami	projektu	są:	

a)	 podniesienie	 poziomu	 wiedzy	 o	 właściwym	
wykorzystaniu	OZE	we	wszystkich	krajach	partnerskich	
(Polska,	Słowacja,	Bułgaria	i	Turcja)	

b)	 przygotowanie	 programu	 nauczania	 dotyczącego	
głównych	 źródeł	 OZE,	 również	 w	 odniesieniu	 do	
rozwoju	obszarów	wiejskich	

c)	 wirtualna	 platforma	 zaprojektowana	 dla	 grup	
docelowych	projektu	

d)	 łatwy	 dostęp	 do	 otwartej	 platformy	 wirtualnej		
z	darmową	rejestracją	na	kurs	



 

 

 
 
1.	Nowe,	innowacyjne	
programy	
rozszerzonego	
szkolenia	z	zakresu	
OZE,	metodologia	
szkolenia.		

2.	Treści	szkoleniowe	i	
integracja	ze	
środowiskiem	
wirtualnym		

3.	Szkolenie	pilotażowe	
dla	rolników	i	
ekspertów	oraz	
raport	z	oceny	

4.	Podręcznik	URESA		

Pierwsze	spotkanie	
Spotkanie	 rozpoczynające	
projekt	 URESA	 zostało	
zorganizowane	 w	
Krakowie	 w	 październiku	
2017	 r.	 Lider	 MODR		
wraz	 z	 partnerami	
projektowymi	 omówili	
najważniejsze	 punkty	

projektu,	 omówili	 cele	 projektu	 oraz	 dokonali	
podziału	 zadań	 i	 obowiązków.	 Podczas	 tego	
spotkania	 został	 również	 opracowany	
szczegółowy	plan	pracy	dla	wszystkich	wyników	
intelektualnych,	 a	 także	 ustalenie	 grup	
roboczych	odpowiedzialnych	za	każde	działanie.	

Prace	nad	metodologią	
szkoleniową	
Metodologia	 szkoleniowa	 została	 opracowana		
w	 celu	 zapewnienia	 poprawności	
opracowywanych	 materiałów,	 dostosowania	 ich	
do	potrzeb	zainteresowanych	stron	oraz	podjęcia	
działań	szkoleniowych	w	zakresie	odnawialnych	
źródeł	 energii	 (OZE).	 Dokument	 ten	
podsumowuje	 informacje	dotyczące	metodologii	
szkoleniowej	 w	 projekcie	 URESA,	 będącym	
połączeniem	 modułów	 prezentowanych	 na	
platformie	 internetowej.Jego	 celem	 jest	 pomoc	
partnerom,	 zainteresowanym	 instytucjom		
i	 innym	 stronom	 w	 realizacji	 kursów	
internetowych	 opartych	 na	 osiągnięciach	
projektu	 URESA.	 Metodologia	 szkoleniowa	
będzie	 dostępna	 bezpłatnie	 na	 stronie	
internetowej	projektu.	

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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