Memorandum of Understanding
Participation in the
EU coal+1 regions exchange programme “exchangeEU”

Main beneficiary:
Contact person/s
(name & position):
Address:

Phone:
Email:

TOPIC:




Mine rehabilitation - Post-mining land use
Energy efficiency, circular economy and renewable energies
Mobilisation of employee

FORMAT, LOCATION AND FORESEEN TIMING:
Workshop and site visits from July 18 – July 21, 2022 in Oświęcim, Brzeszcze, Libiąż

The beneficiary will receive the following services:






1

Being matched with one or more EU coal+ region to exchange on common challenges, opportunities and/ or
knowledge during one exchange visit that ideally represents the start of a long-term collaboration on just
(energy) transition even beyond the exchangeEU programme
Being assigned one Exchange Facilitator from the exchangeEU team to facilitate the preparation,
implementation and follow-up of one exchange. An exchange typically encompasses virtual preparatory and
follow-up meetings, as well as the main format that could take place online or preferably during a onedirectional in-person visit. In-person formats can take place provided that local circumstances allow for onsite meetings and e.g., local pandemic-related regulations are complied with.
Getting access to the wider exchangeEU community (e.g., via the Howspace platform) and receiving the
opportunity to have experiences, good practices and knowledge promoted externally via the communication
channels of exchangeEU and the Secretariat of the Coal Regions in Transition Initiative.

Coal+ refers to coal, lignite, peat and oil shale regions.





For visiting regions: If needed, coverage of travel and accommodation expenses of the exchange for an
agreed number of delegates (within budget limits and subject to approval by the exchangeEU team and the
European Commission, and in compliance with the conditions as laid out in a document that will be provided
separately (Template for travel costs exchangeEU visitors).
For hosting regions: If needed, coverage of expenses for venue, catering, professional interpretation and/or
local transportation to site visit(s) of the exchange (within budget limits and approved by the Exchange
Facilitator and in compliance with the conditions as laid out in a document that will be provided separately
(Template for event or other costs exchangeEU hosts).

Please note that this programme does not fund any investment-related measures in the regions.

The beneficiary agrees to contribute to the programme through the following activities:










Selecting one primary contact person as the dedicated delegation representative to be in close alignment
with the Exchange Facilitator and the main contact persons of the matched region(s). The contact persons
should ideally feel comfortable speaking English to be able to communicate with the Exchange Facilitator
and their counterparts from other regions. Simultaneous interpretation can be provided if truly needed to
facilitate in-depth, technical discussions.
Contributing to developing an exchange format and structure that is tailored to the needs of all exchanging
regions involved, and at least the primary contact person participating in all meetings and events dedicated
to the preparation and follow-up of the exchange.
Contributing to shaping the wider exchangeEU community (e.g., via Howspace) and sharing experiences and
good practices with interested stakeholders beyond each exchange through available means of external
communication (e.g., social media, website, participation in conferences).
If visiting region: contributing to the extent possible to the preparation and implementation of the exchange
with regard to covering interpretation, travel and/ or accommodation expenses of members of their
delegation.
If hosting region: contributing to the extent possible to the preparation and implementation of the exchange
with regard to organisation of logistics, provision of venue, catering, interpretation and/ or local
transportation to site visit(s).

Name & function of signatory

The exchangeEU team

Date, Signature

český překlad (Google translator):
TÉMA:
• Sanace dolu – využití půdy po těžbě
• Energetická účinnost, oběhové hospodářství a obnovitelné energie
• Mobilizace zaměstnance

FORMÁT, UMÍSTĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ NAČASOVÁNÍ:
Workshop a návštěvy na místě od 18. července do 21. července 2022 v Oświęcim, Brzeszcze, Libiąż

Příjemce obdrží tyto služby:
• Být spárován s jedním nebo více regiony EU coal+ za účelem výměny společných výzev, příležitostí a/nebo znalostí
během jedné výměnné návštěvy, která v ideálním případě představuje začátek dlouhodobé spolupráce na
spravedlivém (energetickém) přechodu i nad rámec výměnného programu EU
• Přidělení jednoho výměnného facilitátora z týmu exchangeEU pro usnadnění přípravy, realizace a sledování jedné
výměny. Výměna obvykle zahrnuje virtuální přípravná a následná setkání, stejně jako hlavní formát, který by mohl
proběhnout online nebo nejlépe během jednosměrné osobní návštěvy. Osobní formáty se mohou konat za
předpokladu, že místní okolnosti umožňují schůzky na místě a jsou například dodrženy místní předpisy související s
pandemií.
• Získání přístupu k širší komunitě exchangeEU (např. prostřednictvím platformy Howspace) a získání příležitosti mít
zkušenosti, osvědčené postupy a znalosti propagované externě prostřednictvím komunikačních kanálů exchangeEU a
sekretariátu iniciativy pro uhelné regiony v přechodu.
• Pro hostující regiony: V případě potřeby pokrytí cestovních a ubytovacích nákladů výměny pro dohodnutý počet
delegátů (v rámci rozpočtových limitů a podléhá schválení týmem exchangeEU a Evropskou komisí a v souladu s
podmínkami stanovenými v dokument, který bude poskytnut samostatně (Šablona pro výměnu cestovních nákladů
pro návštěvníky EU).
• Pro hostitelské regiony: V případě potřeby pokrytí nákladů na místo konání, catering, odborný tlumočení a/nebo
místní dopravu na návštěvu (návštěvy) burzy (v rámci rozpočtových limitů a schválených zprostředkovatelem burzy a
v souladu se stanovenými podmínkami v dokumentu, který bude poskytnut samostatně (Šablona pro výměnu událostí
nebo jiných nákladů hostitelů EU).
Upozorňujeme, že tento program nefinancuje žádná investiční opatření v regionech.

Příjemce se zavazuje přispívat do programu prostřednictvím následujících činností:
• Výběr jedné primární kontaktní osoby jako delegovaného zástupce delegace, který bude v úzkém souladu s
zprostředkovatelem výměny a hlavními kontaktními osobami v odpovídajících regionech. Kontaktní osoby by se v
ideálním případě měly cítit dobře anglicky, aby mohly komunikovat s zprostředkovatelem výměny a jejich protějšky z
jiných regionů. Simultánní tlumočení může být poskytnuto, pokud je to skutečně nutné, aby se usnadnily hloubkové
technické diskuse.
• Přispívat k rozvoji formátu a struktury výměny, která je přizpůsobena potřebám všech zúčastněných regionů výměny,
a přinejmenším primární kontaktní osoba účastnící se všech setkání a akcí věnovaných přípravě a pokračování výměny.
• Přispívat k utváření širší výměnné komunity EU (např. prostřednictvím Howspace) a sdílet zkušenosti a osvědčené
postupy se zainteresovanými stranami mimo každou výměnu prostřednictvím dostupných prostředků externí
komunikace (např. sociální média, webové stránky, účast na konferencích).
The exchangeEU team

• V případě návštěvy regionu: přispívání v možném rozsahu k přípravě a realizaci výměny s ohledem na pokrytí nákladů
na tlumočení, cestu a/nebo ubytování členů jejich delegace.
• V hostitelském regionu: přispívání v možném rozsahu k přípravě a realizaci výměny s ohledem na organizaci logistiky,
zajištění místa konání, stravování, tlumočení a/nebo místní dopravu na návštěvu (návštěvy).

The exchangeEU team

