
INTERREG IIIA Írország/Wales

„InterMareC”: a tengeri klaszterek 
támogatása

Összköltség: 3 250 000 EUR 
EU hozzájárulása: 1 750 000 EUR 

„Az »InterMareC – Using maritime clusters to stimulate 
growth in coastal regions« (InterMarec – Tengeri klaszterek 
felhasználása a parti régiók növekedésének ösztönzésére) 
nevű projekt abból az együttműködésből született, amely 
három, a tengerrel közvetlenül határos külső régió, Schleswig-
Holstein, Bretagne et Pomeránia között jött létre. A pro-
jekt célja olyan közös stratégia kidolgozása, amely a tengeri 
klaszterek segítségével utat nyit az eddig kihasználatlan lehe-
tőségek előtt. A hatóságok, a kutatók és a cégek közötti együtt-
működés révén a résztvevők egyszerre szeretnék ösztönözni 
egyrészt a tengeri ágazat tevékenységeit három kulcsterületen 
(a tengeri-tengerészeti technológiák, a parti tevékenységek és 
szolgáltatások, valamint a hajóépítés terén), másrészt a part 
menti régiók gazdaságát. Az InterMareC többek között új 
termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki a mélytengeri akusz-
tika és automatizáció, a tengermeteorológiai előrejelzések, a 
hidrodinamika és a környezetvédelem terén.”
Frieder Henf, projektkoordinátor
intermarec@kern.de
http://www.intermarec.net/offshore-oceanograph.html

INTERREG IIIC Észak

„Coastatlantic”: a part menti övezetek 
integrált kezelése

Összköltség: 2 535 079 EUR 
EU hozzájárulása: 1 753 768 EUR 

„A »Coastatlantic« együttműködés célja a parti övezetek 
egészséges és fenntartható fejlődésének elősegítése egy 
olyan megközelítés révén, amely figyelembe veszi a parti 
térség környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit is. Spa-
nyolország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Írország 
tizenkét atlanti régiója ily módon mostantól egységes képet 
alkothat a parti övezetek területrendezéséről és integrált 
kezeléséről, ami Európa más részein (Északi-tenger, Balti-
tenger, Földközi-tenger) már megvalósult, de kevésbé volt 
jellemző az Atlanti-óceán vonatkozásában.”

Guillermo Morales Mato, projektkoordinátor 
guillemm@princast.es 
www.coastatlantic.org

INTERREG IIIB Atlanti térség

„Baltic Gateway”: a balti térség déli 
részének aktivizálása

Összköltség: 1 043 500 EUR   
EU hozzájárulása: 664 500 EUR

„A 7 országot képviselő 38 partner részvételével zajló, »Baltic 
Gateway« (Balti kapu) elnevezésű együttműködési projekt 
nem kevesebbet vállalt, mint egy kiváló minőségű, teljes körű 
közlekedési és logisztikai szolgáltatási rendszer kiépítését 
Skandinávia, Északnyugat- és Közép-Európa, a balti államok, 
Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna és Ázsia között. A cél: 
elősegíteni a balti térség déli részének gazdasági növekedését 
és fenntartható fejlődését. A projekt keretében egy sor tanul-
mány készítésére nyílt lehetőség, és eredményeként számos 
gazdasági beruházás valósulhatott meg.”

Bengt Gustafsson, projektkoordinátor
bengt.gustafsson@regionblekinge.se
www.balticgateway.se

INTERREG IIIB Balti-tenger

„IMAGIN”: az Ír-tenger  
kőzetrétegeinek kiaknázása

Összköltség: 1 246 111 EUR  
EU hozzájárulása: 841 976 EUR

„Egyre kevesebb jövedelmező lelőhely áll rendelkezésre 
Nagy-Britanniában és Írországban a habarcs és beton előál-
lításához használatos anyagokból (kavics, homok, homokos 
kavics stb.). Más források után kell nézni. A tengerparti 
régiók fejlődéséhez hozzájárulhat, ha kiaknázzák az Ír-
tenger déli részén a tengerfenék jelentős kőzettartalékait. 
Az »Irish sea Marine AGgregates Initiative (IMAGIN)« 
(Ír-tengeri tengeri kőzethasznosító kezdeményezés) elne-
vezésű projektben több, a partok földrajzával, geológiával, 
tengeri erőforrás-gazdálkodással stb. foglalkozó szervezet 
vesz részt, egy olyan tudományos, stratégiai és operatív 
keret meghatározása céljából, amely garantálni tudja a 
kőzetrétegek környezetkímélő hasznosítását.”
Gerry Sutton, projektvezető, University College Cork
gerry.sutton@ucc.ie
www.imagin-eu.org
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Inforegio honlap: a legfontosabb oldalak már 22 nyelven
Az Inforegio új internetes oldalán elsőként a „Politika” és „Az eszközök” menüpontok állnak 22 nyelven 
rendelkezésre. A honlap látogatói így már mind a 27 tagállam nyelvén részletes információkat 
olvashatnak az uniós regionális politika történetéről, fő célkitűzéseiről és a 2007–2013-as időszak 
kulcsfontosságú elemeiről.
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

KN
-LR-07-023-H

U
-N


