PROJEKT MODEF
“Model optimizacije”
z ukrepi, ki jih lahko uporabijo in replicirajo Javne ustanove
Model, ki smo ga preskušali v okviru projekta MODEF in ki ga želimo predlagati
ustanovam Javnega sektorja, pripravljenim širiti najboljše prakse na omenjenem
področju, je sestavljen iz sledečih faz:
Faze

A. Razpoložljivost
Geoportalov, preko
katerih se lahko
dostopa do
kartografij in
pridobiva podatke,
ki služilo tako
opredelitvi točnih
energetskih politik,
kot tudi
racionalnemu
projektiranju
napeljav;
B.Posodobitev
zadnjega stanja
tehničnega razvoja
na predmetnem
področju in
določitev
srednjeročne
tehnološke meje, s
čimer bi se
gospodarskim
subjektom ponudilo
referenčni okvir za
delovanje na
tržišču;

Dokumenti, ki se lahko
prenesejo, in delovanje
projektne spletne strani:
www.modef.it

Povzetek vsebina iz
brošur (priloge v
elektronski pošti):

uvodne analize: stran
“PROJEKTNE AKTIVNOSTI”,
rubrika
 “Geoklimatska in
geomorfološka raziskava
programskega območja”
+
Dostop do Geoportalov preko
rubrike na
Domači strani “Podpora
projektantom/ javnim
ustanovam”

 “GEOKLIMATSKA IN
GEOMORFOLOŠKA
RAZISKAVA
PROGRAMSKEGA
OBMOČJA”

opravljene raziskave: stran
“PROJEKTNE AKTIVNOSTI”,
rubrika
 “Primerjava med
možnimi in obstoječimi
tehnologijami”
 “Študije o materialih, ki
se bili uporabljeni pri
obstoječih napeljavah”
 “Študije novodobnih
materialov”

 “OBSTOJEČI
MATERIALI V
FOTOVOLTAIČNEM
SEKTORJU”
 “NOVE
TEHNOLOGIJE V
FOTOVOLTAIČNEM
SEKTORJU”
 “FOTOVOLTAIKA PO
SVETU”
 “STIMULACIJE IN
PROIZVODNI TRENDI
NA PODROČJU
FOTOVOLTAIČNE
ENERGIJE”

Faze

Dokumenti, ki se lahko
prenesejo, in delovanje
projektne spletne strani:
www.modef.it

C.Izobraževalni
ukrepi, namenjeni
tehničnemu osebju
in projektantom
fotovoltaičnih
napeljav

Dostop do posnetkov
predavanj preko rubrike na
Domači strani “NEW!!!
Izobraževalni tečaji za
tehnično osebje in
inštalaterje, ki so bili
opravljeni v krajih Rovigo
in Pordenone”
+
Dostop do seznama priznanih
strokovnjakov preko rubrike
na Domači strani “New!!!
Rubrika projektanti in
inštalaterji”

D.
Informacijske
kampanje, ki so
vključile dijake
Srednjih šol

Dostop do Fotogalerije preko
rubrika na Domači strani
“New!!! Srečanja na
srednjih tehničnih šolah,
organizirana v krajih
Rovigo, Ferrara in
Pordenone”

E. Shema reklamne
kampanje, s katero
se želi doseči
maksimalno širjenje
rezultatov

Dostop do objavljenih
vmesnih rezultatov preko
rubrike na Domači strani
“Čitalnica”
Dostop do objavljenih
končnih rezultatov: stran
“PROJEKTNE AKTIVNOSTI”,
rubrika
 “Širjenje končnih
rezultatov ”

Povzetek vsebina iz
brošur (priloge v
elektronski pošti):

