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I  
  Neden URESA? 

a) Gıda üretimi de dahil olmak üzere tüm tarımsal faaliyetler, 
hemen hemen tüm aşamalarda elektrik kullanımını gerektirir.  
Günümüzde daha çok elektrik üretebilmek için daha çağdaş 
ve yüksek teknolojiler kullanılmaktadır.  Elektrik tüketimi, 
sanayi yatırımlarının yanısıra, tarımsal yatırımların da hız 
kazanmasıyla da artmaktadır. Kırsal alanlarda  enerji 
üretimine yönelik altyapı enerji sistemleri ve yeni yatırıımlar 
için yeterince kaynak sağlanamaması  bu bölgelerde 
sürdürülebilir yaşamın ekonomik olmaktan uzak olmasına 
neden olmaktadır. 

b) Bu durum, bölge yaşayanlarının giderek yoksullaşmasına, 
işsizliğin artmasına ve göçe neden olmaktadır. Oysa tarımsal 
enerji santrallerinin kurulması, bu olumsuz süreçleri tersine 
çevirmekte, negatif sosyal fenomenleri azaltmakta ve yerelde 
doğal kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) 
dayalı girişimciliği geliştirerek sürdürülebilirliğini mümkün 
kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine 
güçlü ve etkili bir destek, tarımsal enerji üretimi ve enerji 
sistemlerin işleyişi ile ilgili olan diğer işletmelerinde 
bütçelerini iyileştirir. 

c) URESA Projesinin  amaçları; 

 Projede temel amaç, yenilenebilir enerji kaynaklarının  
detaylandırılması ve eğitim materyallerinin içeriklerinin proje 
hedefleri doğrultusunda yenilikçi, okuyucu dostu yöntemlerle 
kursiyerlerimize ulaştırılmasıdır.  

Özellikle : 

a) Proje ortağı tüm ülkelerde (Türkiye, Polonya, Slovakya, ve 
Bulgaristan ) YEK'nın doğru şekilde kullanılması, 

b) Kırsal kalkınma ile ilgili olarak 6 YEK kaynağının 
müfredatının yenilikçi yaklaşımlarla  hazırlanması, 

c) Projelerin hedef grupları için tasarlanmış sanal bir öğrenme 
okulu oluşturma, 

d) E-Öğrenme okuluna  kolay erişim ile kurslara kolay erişimin 
sağlanması, 

e) YEK alanındaki öğretmenler için daha nitelikli  uzmanlık 
gerektiren eğitim materyallerinin hazırlanması. 



 

OUTPUTS 
 
1.	New,	innovative	
curricula	of	the	
expanded	training	in	
the	 ield	of	RES,	
training	
methodology.	

2.	The	training	content	
and	integration	with	
virtual	environment	

3.	Pilot	testing	with	
skilled	farmers	and	
experts	and	
evaluation	report	

4.	URESA	handbook	

KickOff	meeting	
The	Kick	off	meeting	of	the	
URESA	 project	 was	
organized	 in	 Krakow	
October	 2017.	 The	 leader	
MODR	 as	 well	 the	 rest	 of	
partners	 presented	 the	
most	 important	 point	 of	

the	 project,	went	 through	 the	 project	 goals	 and	
divided	the	task	and	responsibilities.	During	this	
meeting	 also	 detailed	 working	 plan	 for	 all	
intellectuals	 outcomes	 has	 been	 set	 up	 as	 well	
establishment	of	working	groups	responsible	for	
each	activity	and	output.	

Training	methodology	
launch	
Training	 methodology	 has	 been	 designed	 to	
ensure	 the	 correctness	 of	 the	 materials	 being	
developed,	 to	 adapt	 them	 to	 the	 needs	 and	
responses	 of	 interested	 parties	 and	 to	 create	 a	
critical	mass	 in	 the	 scope	of	 training	activity	on	
renewable	energy	sources	(RES).	

The	 document	 summarizes	 information	 on	 the	
training	 methodology	 in	 the	 URESA	 project,	
which	is	a	combination	of	modules	presented	on	
the	Internet	platform,	the	purpose	of	which	is	to	
help	 partners,	 interested	 institutions	 and	 other	
parties	 implementing	 online	 courses	 based	 on	
URESA	project	achievements.	

Training	methodology	is	available	for	free	on	the	
project	website.	

  www.uresa.eu  

  www.facebook.com/URESAProject/  
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