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Asociació n Clúster de la Energia de Extremadura (Cluster), Hiszpania, www.clusterenergex.org
Asociació n Extremeñ a de Cooperació n Este-Oeste (AECEO), Hiszpania, http://ingles.aeceo.org
Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH, Niemcy, www.bfw.de
CGIL-Blidungswerk e.V., Niemcy, www.cgil-bildungswerk.de
Federació n de Industrias Afines de la Unió n General de Trabaja (FIA-UGT), Hiszpania, http://fia.ugt.org
Federazione Italiana per l`uso Razionale dell`Energia (FIRE), Włochy, www.fire-italia.it
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugalia,Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugalia, www.isq.pt
Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel), Portugalia, www.sindel.pt
Societatea Romana pentru Educatie Permanenta (SREP), Rumunia, www.srep.ro
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, Polska, www.solidarnosc.krakow.pl 

Partnerzy projektu:

Do lipca 2010 r. partnerzy przygotują wspó lną wersję profilu zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji 
urządzeń dla pracownikó w sektora. Rezultaty i produkty, wytworzone w trakcie trwania projektu będą wkró tce 
dostępne na wspó lnej stronie: www.soltec-project.eu.

Głó wne działania w ramach projektu obejmują:
zbudowanie sieci wspó łpracy pomiędzy instytucjami życia gospodarczego, w tym zwłaszcza firm z sektora 
energii solarnej w celu promowania rozwoju opartego na umiejętnościach pracownikó w i potrzebach sektora 
(„Umiejętności – Sieć Wspó łpracy – Energia Solarna”);

rozwó j profilu kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń na podstawie badania 
i wywiadó w przeprowadzonych z dostarczycielami urządzeń i producentami energii solarnej oraz na 
podstawie zebranych informacji;podstawie zebranych informacji;

rozwó j i pilotażowe wprowadzenie europejskiego programu szkoleniowego w zgodzie w europejskimi 
narzędziami w zakresie kształcenia;

zbudowanie podstaw przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych, służących mobilności 
pracownikó w sektora i w przyszłości wspó łpracy na rzecz rozwoju ich umiejętności.

Projekt Sol Tec (W kierunku europejskich kwalifikacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w sektorze
energii solarnej) jest dwuletnim projektem, rozpoczętym w listopadzie 2009 r., realizowanym z inicjatywy 
niemieckich i hiszpańskich partneró w w ramach Programu „Kształcenie przez całe życie” Leonardo Da Vinci 
(Transfer Innowacji).

U podłoża projektu leży fakt, że rozwó j umiejętności pracownikó w sektora energii solarnej pozostaje daleko 
w tyle za szybkim rozwojem rynku energii solarnej w Europie. To stwarza poważne bariery w osiągnięciu 
wyznaczonych przez Unię Europejską celówyznaczonych przez Unię Europejską celó w, w tym przede wszystkim zwiększenia udziału Unii w produkcji 
odnawialnych źró deł energii do 20% do 2020 r. Kwalifikacje zawodowe, np dla elektrykó w i innych 
pokrewnych zawodó w, tworzone na poziomie lokalnym lub krajowym, nie wystarczają do spełnienia potrzeb 
w zakresie systematycznego podejścia do szkolenia zawodowego w obszarze sektora energii solarnej.

Projekt Sol Tec wystartował...



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Newsletter odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

IRES, czwarta międzynarodowa konferencja technologii EUROSOLAR miała miejsce w Berlinie 
w listopadzie 2009 r.

Blisko 400 ekspertów z 22 krajów dyskutowało na temat technologicznych możliwości magazynowania 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych podczas spotkania w Berlinie w Przedstawicielstwie Berlina 
Urzędu Federalnego Nadrenii Północnej-Westfalii w dniach 24-25 listopada 2009 r. 
Więcej informacji: http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=17

Piąta Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2010 Piąta Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2010 r. w Berlinie. Więcej informacji i możliwość 
zapisu: http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=85


