
 

 

exchangeEU – shrnutí 

Níže naleznete shrnutí programu exchangeEU v češtině. Je k dispozici také v bulharštině, 

němčina, polštině, finštině, řečtině, rumunštině a španělštině. 

Přechod na klimaticky neutrální Evropskou unii (EU), jak je stanoveno ve strategii Zelená 

dohoda pro Evropu, nabízí pro evropské hospodářství velký potenciál. Regiony s významnou 

těžbou uhlí, lignitu, rašeliny a ropných břidlic („coal+“) regiony v EU však také čelí výzvám při 

své hospodářské a sociální transformaci kvůli odklonu od fosilních paliv. Zástupci regionů coal+ 

projevili zájem o užší výměnu poznatků se svými kolegy aby měli možnost hlouběji se ponořit 

do konkrétních témat, zabývat se technickými detaily úspěšných postupů a přizpůsobit je situaci 

v jejich vlastním regionu. 

exchangeEU je výměnný program pro coal+ regiony EU v přechodu od fossilních zdrojů s cílem 

společně řesit tuto problematiku a vytvořit inovativní výměnný program pro vzájemné sdílení 

poznatků mezi těmito regiony. exchangeEU spojuje zúčastněné strany z různých regionů coal+ 

z celé EU a vytváří jedinečnou příležitost pro sdílení poznatků a učení se od ostatních. 

Výměnný program je součástí iniciativy Coal Regions in Transition (CRiT) a je realizován 

Evropskou komisí. 

Účastníci programu exchangeEU budou moci využít: 

• Design programu na míru pro zúčastněné regiony 

• Inovativní řešení pro každý zúčastněný region 

• Příležitosti k praktickému učení a důraz na hmatatelné výsledky 

• Vytvoření komunity a sítě odborníků s dlouhobým potentiálem  

Regiony budou spárováný na základně jejich stávajících situací, aby se zajistila efektivní 

výměnné programy. Facilitátor z týmu exchangeEU podpoří hostitelské regiony při přípravě a 

realizaci výměny. Finanční podpora účastníků zahrnuje ubytování a cestu až pro čtyři delegáty v 

závislosti na formátu výměny. 

Chcete-li se přihlásit do programu exchangeEU, je třeba vyplnit formulář žádosti v průzkumu 

EU, nejpozději do 7. listopadu 2022. Pokud existuje region, se kterým byste se chtěli přihlásit 

jako předem stanovená dvojice, použijte prosím formulář pro společné aplikace. 

Další informace (v angličtině) naleznete na webových stránkách programu exchangeEU (zde), 

včetně FAQ a dalších dostupných informačních materiálů. 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

