PIONEERS INTO PRACTICE

NEMZETKÖZI CSEREPROGRAM
KLÍMAVÁLTOZÁSSAL FOGLALKOZÓ SZAKÉRTŐKNEK
A Pioneers into Practice (PiP) egy nemzetközi csereprogram, amelynek célja –
klímaváltozással foglalkozó szakértők bevonásával és együttműködésével –, hogy
elősegítse az alacsony szén-dioxid-kibocsátással működő, versenyképes európai
gazdaság kialakulását.
SZERZŐ: CSOMA ENIKŐ

A PiP programot a Climate-KIC, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
innovációs közössége támogatja, magyarországi lebonyolítását pedig az
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Zöld Gazdaság csoportjának tagja, Viszlay Zsuzsanna koordinálja. Ahhoz,
hogy jobban megismerhessük a programot, és információt kapjunk az idei év tapasztalatairól, feltettünk néhány kérdést
a projektmenedzsernek.
Mióta működik a PiP program, és mely országok vesznek benne részt?
Maga a program 2011-ben indult, Magyarország 2012-ben csatlakozott hozzá, és azóta hazánkban is minden évben

» csoportfeladatok a hatékony együtt-

működés fejlesztése céljából;

» e-learning;
» placement, amelynek során a szak-

megrendezzük. 2018-ban Magyarorszá-

értők 4–6 hetet töltenek egy hazai vagy

gon kívül Bulgária, Ciprus, Egyesült Ki-

külföldi szervezetnél.

rályság, Írország, Észtország, Finnország,

A program sikeres lebonyolítását min-

érkező szakértők 4–6 hét alatt el tudnak
látni. Az idei évben a jelentkezési határidő április 15-e volt, előreláthatóan ez jövőre is hasonlóan alakul.
Milyen cégek, vállalatok fogadhatnak „pioneer”-okat?

Lengyelország, Lettország, Málta, Német-

den helyszínen egy projektvezető és egy

Olyan fogadó szervezeteket várunk a

ország, Olaszország, Portugália, Romá-

trénercsapat segíti.

programba, amelyek megfelelő felada-

nia, Spanyolország, Szerbia és Szlovénia

tot, kihívást tudnak biztosítani a nemzetHogyan és meddig jelentkezhetnek a szak-

közi szakértők számára. Célunk, hogy a

értők, illetve a fogadó szervezetek?

résztvevőket kizökkentsük a komfortzó-

Hogyan épül fel a program, és melyek a

A jelentkezés egy online felületen (https://

nájukból, valamint hogy a gyakorlatban

legfontosabb mérföldkövek?

pioneers.climate-kic.org/) történik, regiszt-

is alkalmazni tudják a tudásukat és a nyi-

A program lényegében májustól novem-

ráció után történik. A szakértőktől angol

tó workshop keretei között elsajátított

berig tart, és négy részből tevődik össze:

nyelvű szakmai önéletrajzot kérünk, a fo-

rendszer-innovációs ismereteket, ezáltal

gadó szervezetektől pedig annak a fel-

a fogadó szervezetek – a külföldi szakér-

adatnak a rövid leírását, amelyet az ide

tőkkel és más szektorok, szervezetek

cserélt szakértőket.

» workshopok a felkészítés, valamint

a tudás- és tapasztalatcsere jegyében;
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képviselőivel való közös együttműködés
során – új látásmóddal gazdagodjanak.
Mennyire jellemző a túljelentkezés?
2018-ban a regionális célhoz képest többen jelentkeztek, azonban lehetőségünk
volt megemelni a létszámot, ennek köszönhetően végül 15 helyett 22 fő kezdte el a programot. A fogadó szervezetek

„A PiP program különböző elemeinek köszönhetően elmélyítettem tudásom, és
gyakorlati tapasztalatot szereztem a körforgásos gazdaság, valamint az ipari ökológia területén. Kiküldetésemet egy spanyolországi fogadó szervezetnél töltöttem,
ahol egy ipari szimbiózis projekt keretében egy katalóniai ipari park hálózatosításán dolgoztam, amelynek várható eredményei víz-, energia-, nyersanyag- és költségmegtakarításban, valamint kibocsátáscsökkentésben realizálódnak.”
Bükki Rita Diana

ból, szektorból, szakterületről csatlakoz-

„Nagyszerű volt a csapat, szívesen fogadtak minket, és segítették a közös munkát.
Távolról is dolgozhattam, valamint a megbeszéléseket is rugalmasan ütemezték.
Élveztem a tapasztalatszerzést, és külön tetszett, hogy ismereteimmel hozzájárulhattam egy ilyen nagyszerű kezdeményezéshez.”

nak a programhoz, annál színesebb a

Király Emese

tekintetében nincs korlát, mindenkit szívesen várunk, hiszen minél több régió-

paletta, amelyből a külföldi szakértők választhatnak. Tulajdonképpen a fogadó
szervezetek versenyeznek a szakértőkért, hiszen az utóbbiak választják ki,
hogy milyen témában és hol szeretnék
eltölteni a feladatra szánt időt.
Ki jelentkezhet mentornak, és milyen feladatai vannak a program során?

„A PiP program keretében érkezett külföldi szakértő hat hétig segítette a KSZGYSZ/
KEXPORT munkáját. Közvetlenül részt vállalt az ukrajnai és belgrádi kiállítások lebonyolításában. Szerb nyelvtudása és jó kapcsolatteremtő képessége révén segítette a közvetlen kommunikációt, értékes munkáját a kiállításon részt vevő cégek
vezetői maximálisan elismerték. Többen is jelezték, hogy a jövőben esetleges szerbiai tevékenységükhöz szeretnének vele aktívan együttműködni, amiről mi is hasonlóképpen gondolkodunk.”
Hankó Gergely és Toronyi Zoltán

A mentorok felelősek a szakértőknek
nyújtott tanulási folyamatokért, feladataik közé tartozik a menedzsment, illetve

pasztalattal és a klímaváltozással kap-

zetközi résztvevőt fogadott. Magának a

a hazai és külföldi „pioneer”-ok szakmai

csolatos ismeretekkel.

programnak pozitív visszhangja volt, és

támogatása; a workshopok lebonyolítá-

arra is büszke vagyok, hogy hazánkból

sában való aktív részvétel; valamint a

Az idei PiP program már lezárult. Dióhéj-

– rendhagyó módon – 4 szakértő is

résztvevők között esetlegesen felmerülő

ban összefoglalva: hogy sikerült, mik a

részt vehetett a nemzetközi workshopon,

problémák, konfliktusok kezelése. Így a

tapasztalatok, milyen visszajelzések ér-

valamint drukkolhatott a magyar csa-

mentornak jelentkezővel szemben tá-

keztek?

patoknak a Climate LaunchPad klímain-

masztott követelmények között szere-

Összességében egy nagyon sikeres éven

novációs ötletverseny döntőjén Edin-

pel, hogy az előbbiek ellátására képes le-

vagyunk túl, 19 hazai szakértő fejezte be

burghban.

gyen, emellett rendelkezzen tréneri ta-

a programot, 11 szervezet pedig 16 nem-

A hazai záró workshopot november
6–7-én rendezték a budapesti Lumen
Kávézóban, ahol a programmal, a szakértők személyes fejlődésével és a placementekkel kapcsolatos tapasztalatok,
visszajelzések megosztása, illetve a
csoportfeladatok prezentációja volt a fókuszban.
Nagyon hasznos visszajelzéseket kaptunk, amit természetesen be fogunk építeni a program fejlesztésébe, és reméljük, hogy jövőre is legalább ilyen lelkes
és nagy tudással rendelkező résztvevők
érkeznek a PiP programba.
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