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Az együttműködés     helye a kohézióban

AlpEnergyWood: a fa mint energiaforrás

Összköltség: 1 831 700 EUR
EU-s hozzájárulás: 851 000 EUR

„Az »AlpEnergyWood« projekt fő célkitűzését az alpesi öve-
zetet alkotó kilenc régió szakembereinek, helyi közösségeinek 
és egyszerű állampolgárainak ismereteit és bevált gyakorlata-
it a helyi energiaforrás, a faenergia promoválásának szolgála-
tába állítása jelenti. A szereplők szövetségessé tételéről, az e 
témával kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférés megköny-
nyítéséről – egy weboldal révén –, a nagyközönség ezen újra-
termelődő energiaforrással való megismertetéséről, az ener-
giatermelésre szánt faanyag beszerezhetőségének tanulmá-
nyozásáról, valamint az e téren végzett szakmai képzés alap-
jainak lefektetéséről – modern kommunikációs technológiá-
kat használva – van elsősorban szó.”

Frédéric Douard, az ITEBE (a Faenergia Európai Műszaki 
Intézete) igazgatója
frederic.douard@itebe.org 
www.alpenergywood.org

ALPESI ÖVEZET

DESERVE: a szolgáltatások javítása a 

falusi és a távol eső övezetekben

Összköltség: 2 251 542 EUR
EU-s hozzájárulás: 1 642 811 EUR

„A DESERVE művelet célja a falusi környezetnek és a távoli 
vidékeknek megfelelő szolgáltatási modellek átplántálása Eu-
rópa északi perifériájának partnerrégiói számára is. Ily mó-
don minden régió saját területén egy projektet tud majd élet-
be léptetni, mely egy olyan modellre alapul, amelyet a part-
nerrégió saját területén már teljesen vagy részlegesen kipró-
bált. A hangsúly magára a szolgáltatásra, de itt is inkább a 
szolgáltatás kivitelezésének módjára, mint annak típusára 
helyeződik. A tevékenységi szektorokon való túllépés is az el-
képzeléshez tartozik, hogy a tanulságokat az egyik szektortól 
a másikig továbbítani lehessen. A partnerek azt is kipróbál-
hatják, hogy helyi körülményeiknek milyen mértékben felel 
meg egy-egy modell.”

Helen Betts-Brown, projektvezető
Helen.Betts-Brown@scvo.org.uk

ÉSZAKI PERIFÉRIA

LHASA: a nagy lakónegyedek 

felélénkítése

Összköltség: 1 801 220 EUR
EU-s hozzájárulás: 1 122 512 EUR

„A nagy lakónegyedek is fontos szerepet tölthetnek be a metro-
poliszok és a versenyképes regionális központok létrejöttében. 
Az integrált fejlesztési tervekre támaszkodó LHASA projekt 
célkitűzése azon kezdeményezések támogatása, amelyek javít-
ják a nagy lakónegyedek társadalmi-gazdasági helyzetét, és le-
hetővé teszik az üres lakóépületek rehabilitálását és tevékeny-
ségi helyszínekké való átalakítását. A részt vevő országokból 
származó partnerek a német és olasz partnerek tapasztalatát 
hasznosítják majd a prioritást élvező negyedek és befektetések 
kiválasztása terén. Ezáltal az új tagországok városainak és met-
ropoliszainak vonzereje javulni fog. Ami pedig a német és olasz 
partnereket illeti, a mintaprojektek keretében ezek a társadalmi 
kirekesztettség és az életkörülmények romlása elleni harc stra-
tégiáit fogják kidolgozni. Az eredményeket a CADSES együtt-
működés keretében fogják közzétenni.”

Ansgar Tesch, Marzahn-Hellersdorfi  járás (Berlin)
ansgar.tesch@ba-mh.verwalt-berlin.de

CADSES

NOAH: az árvizek megelőzése, a vizek 

kezelésétől a válságok kezeléséig

Összköltség: 6 500 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 3 250 000 EUR
„A világos és gyors tájékoztatás alapvető fontosságú az árvi-
zek megelőzésének terén. A Rajna–Meuse vízgyűjtő területén 
a német–holland NOAH partnerség két alapelvre támaszko-
dó, új transznacionális megközelítést dolgoz ki az áradások 
kezelésére: a partnerövezetekben a lehető leggyorsabban és 
legmegfelelőbben válaszolni az áradási időszak tájékoztatási 
felkéréseire – ez a »FLIWAS« (Áradásról Tájékoztató és Fi-
gyelmeztető Rendszer) riasztási informatikai rendszer, melyet 
Kölnben, Karlsruhéban és Hollandia három övezetében pró-
báltak ki. A NOAH másik alapelve a kormányzati szervek, a 
többi hozzáértő szereplő és az állampolgárok mozgósítása az 
»áradási partnerségek« keretében. Az áradások kezelésébe 
történő aktív beavatkozás révén a vízzel kapcsolatos fontos 
kérdésekre próbálják felhívni a fi gyelmet.”

Ludolph Wentholt projektvezető és Bob Pengel, Foundation 
for Applied Water Research (Vízzel Kapcsolatos Alkalmazott 
Kutatások Alapítványa)
noah@stowa.nl
www.noah-interreg.net
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