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VYDANIA 

Záverečné projektové stretnutie a 
konferencia v Balikesire  

Zač iatkom 

septembra 2019 sa v 

turečkom Balikesire 

konalo za vereč ne  

stretnutie projektu 

URESA. Partneri zhrnuli pra ču vykonanu  

poč as čelej realiza čie projektu a predstavili 

vy sledky projektu URESA, prezentovali 

zistenia z pilotne ho testovačieho obdobia, 

vyhodnotili spa tnu  va zbu a navrhli 

zleps enie vy stupov na za klade 

akčeptovany čh spa tny čh va zieb. 

V ra mči stretnutia sa zorganizovala 

za vereč na  konferenčia URESA s hlavny m 

čieľom zverejniť koneč ne  vy stupy projektu 

a s í riť vy sledky, vy stupy a aktivity projektu 

č o najs irs iemu publiku v čelej Euro pe. 

Za vereč na  konferenčia za u č asti 50 

zu č astneny čh stra n z 

Euro py umoz nila 

vs etky m u č astní kom 

zí skať ry čhly prehľad o 

moduločh URESA a 

vzdela vačej platforme. 



 

VÝSTUPY 
1. Nove , inovatí vne 

uč ebne  pla ny 

čeloz ivotne ho 

vzdela vania v 

oblasti OZE, 

metodika 

vzdela vania. 

2. Vzdela vačí  obsah a 

integra čia s 

virtua lnym 

vzdela vačí m 

prostredí m 

3. Pilotne  overenie 

vy sledkov priamo 

v poľnohospoda rsk

ej praxi  

4. Tre ningovy  manua l 

URESA 

Intelektuálne výstupy project 
URESA 

Na za klade vypračovany čh uč ebny čh osnov, 

ktore  popisuje te my s koliačičh materia lov 

bolo vyvinute  virtua lne prostredie. Tento 

porta l na jdete na www.uresa.eu. 

Porta l obsahuje s esť 

nasleduju čičh modulov: 

• Bioplyn 

• Energia z biomasy 

• Sola rna energia 

• Vodna  energia 

• Veterna  energia 

• Geoterma lna energie 

Pomo čť počhopiť a poskytnu ť vedomosti o 

zelenej energii na za klade praktičky čh 

prí kladov je hlavny m čieľom posledne ho 

vy stupu - URESA prí ruč ka pre obnoviteľne  

energie. Ta to kniha sa poku s a reagovať na 

potreby ľudí , ktorí  pračuju  v 

poľnohospoda rstve a čhču  rozví jať svoje 

podnikanie vyuz í vaju č č istu , obnoviteľnu  

energiu. Prí ruč ka URESA je k dispozí čii v 5 

jazykov a mo z ete si ho stiahnuť na URESA 

webova  stra nka www.uresa.eu. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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