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Az Intelligens Energia Európának (IEE) program ál-
tal támogatott „Energy 4 Cohesion” (Energia a kohé-
zió számára) projekt 2006. január 1-jén kezdődött, és 
2008. június 30-ig tart. A projekt intézőbizottságába 
az EU 11 tagországából a megújuló energiák és vidék-
fejlesztés terén tapasztalattal rendelkező 13 társaság 
és intézet tartozik. A célba vett régiókban dolgozó 7 
alvállalkozó és 9 stratégiai partner segíti az illetőket, 
és ők járulnak hozzá a követett politikára vonatkozó 
párbeszédhez és a projekt irányításához is. 
E partnerek fognak együttműködni majd annak a 8 
irányító sémának az elkészítésében, amelyek az EU 
8 célrégiójának megújuló energiákra vonatkozó 
projektjeit illetik, elérve, hogy e projektek felhasz-
nálhassák a 2007–2013-as strukturális alapokat és 
a Kohéziós Alapot. Itt fogják kijelölni a fi nanszíro-
zási mechanizmusokra vonatkozó „bevált gyakorla-
tokat” és a profi lba vágó projektekhez illő együtt-
működési terveket. Emellett a partnerek felkészítik 
a helyi szerepvállalókat és döntéshozókat, és segít-
séget nyújtanak majd nekik.
A nyolc célrégió a következő: Zlin (Cseh Köztársa-
ság), Limbazi (Lettország), Velky Krtis (Szlovákia), 
Kaunas (Litvánia), Poviat Nowa Sol (Lengyelor-
szág), Evrosz (Görögország), Saaremaa szigete 

(Észtország) és Alta Locride 
(Olaszország).
A projekttel megbízott csapat 
legelőször a közép-, kelet- és 
dél-európai régiók és vidékek 
fejlesztésére szolgáló európai 
pénzalapok programjait fogja 
tanulmányozni. A partnerek 
megvizsgálják az európai ko-
héziós politikákat, és felmé-
rik, hogy azok mennyiben il-
leszthetőek az energetikai 
szakterület e régiók fejleszté-
sét célzó decentralizált prog-
ramjaihoz. Az eredmények 
olyan platform kialakítását 

teszik majd lehetővé, mely a tapasztalatok megosz-
tását és a bevált, példamutató gyakorlatok beazo-
nosítását szolgálja. Ezt követően a kis volumenű 
energetikai programok vidéki övezetekben történő 
segítése érdekében olyan cselekvési terveket dol-
goznak ki, amelyek egyaránt magukban foglalják a 

kohéziós politika európai, országos és regionális 
szinten foganatosítandó intézkedéseit. 

A munka második szakaszában kísérleti projekte-
ket indítanak abban a 8 érintett régióban, melyek 
fontos potenciállal rendelkeznek a megújuló ener-
giák értékesítését illetően. A tapasztalatok a jövő-
ben mintául szolgálnak majd, beleértve a tervezést 
és a decentralizált cselekvések végrehajtását is.

A többi régió tapasztalata azt mutatja, hogy a megú-
juló energiákra vonatkozó decentralizált projektek 
gazdasági és környezeti előnyökkel járhatnak a távoli 
vidékek számára. A megfelelő fi nanszírozási forrá-
sok hiánya azonban jelentős akadályt jelent, és 
mindez gyakran a projektek kis mérete miatt jelent-
kezik. A helyi energia- és fejlesztési ügynökségek 
ezért projektspecifi kus, a kohéziós politika keretébe 
illeszthető fi nanszírozási csomagban részesülnek 
majd. Ezenkívül egy, a magánbefektetések bátorítá-
sára és megkönnyítésére szolgáló fórum szervezésé-
re is sor kerül. Az együttműködés innovatív fi nanszí-
rozási tervének kidolgozása a projektek egybegyűjté-
sében és ily módon egy „kritikus tömeg” létrehozá-
sában is segíteni fog. Olyan új innovatív fi nanszíro-
zási eszközöket fognak bevezetni, amelyekkel meg-
szerezhető az indulótőke, és amelyekkel harmadik 
felek befektetéseit is odavonzhatják. 

Az Energy 4 Cohesion csapata tíz tematikus szemi-
náriumot fog szervezni. Ezek célja a regionális sze-
replők (projektfejlesztők, a helyi közösségek képvi-
selői, politikai felelősök és tisztviselők, az energetikai 
szektor szereplői és vállalkozói) érdeklődésének a 
felkeltése azon rejtett fejlesztési potenciál iránt, mely 
a megújuló energiák decentralizált projektjeiből 
származhat. Egyúttal tájékoztatják az érintetteket a 
2007–2013-as kohéziós programok révén elérhető 
lehetőségekről. Következésképpen, ezek a szeminári-
umok fontos mozgosító eszközt jelentenek. 

Legvégül pedig, egy olyan tájékoztató kampányt 
indítanak (tájékoztató levelek, bemutatók, kiadvá-
nyok és hasonlók bevetésével), mely ismertetni 
fogja a projekt eredményeit, és különleges hang-
súlyt fektet a kohézió érdekében kifejtett politikai 
munkára, a kísérleti programra és az innovatív fi -
nanszírozási tervekre. 

Bővebb információk: http://www.e4c.org/ 
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