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RegEnergy: a növekvő energiaigény 
kielégítésey

Összköltség: 1 466 234 euró 
EU-s hozzájárulás: 989 443 euró

„A RegEnergy egy egész Európát lefedő hálózatot hozott létre, 
amelynek munkájába tíz EU-tagállam és Oroszország részéről 18 
partner kapcsolódott be. Az együttműködő felek közös erőfeszí-
tések révén igyekeznek megosztani egymással az energiaszektor 
reformjával és irányításával kapcsolatos ismereteiket és informáci-
óikat. A hálózat tagjai között nemzeti, regionális és helyi érintettek 
is találhatók. A projekt a környezet– és pénztárcabarát európai 
energiaellátás támogatását, az energiaszektor fejlesztését és szer-
kezeti átalakítását, valamint az energiaforrások hatékonyságának 
növelését tűzte ki céljául. Információkkal szolgál az ésszerű ener-
giahasználatot támogató pénzügyi eszközökről és helyi politikák-
ról, továbbá – a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos bevált, 
innovatív gyakorlati példákkal megvalósuló ismeretmegosztás 
révén – segít az európai régióknak és településeknek a növekvő 
energiaigény által támasztott kihívások kezelésében."

Julia Jesson, projektkoordinátor
julia.jesson@gtz.de
www.reg-energy.de
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REVIT: a barnamezős rehabilitáció 
támogatása

EU-s hozzájárulás: 11 005 616 euró  
Összköltség: 22 597 609 euró 

„Szinte minden északnyugat-európai országban vannak olyan 
barnamezős területek, melyek fejlesztésével javítható volna a 
városi környezet minősége. Ezen területek rehabilitációja új 
munkalehetőségek teremtéséhez és a helyi gazdaság élénkí-
téséhez is vezethet, ráadásul lehetővé teszi a zöldmezős te-
rületek megőrzését és a szűzterületek használatba vételének 
elkerülését. A REVIT projektben hat partner vett részt, négy 
különböző ország részéről. A partnerek olyan, a barnamezős 
területek fejlesztésével kapcsolatos közös problémákat vettek 
górcső alá, amelyek hatékonyabb kezelésre szorulnak. A mun-
kacsoportok különösen a következő témákra koncentráltak: a 
közösség bevonását ösztönző barnamező-regenerációs eszközök 
és módszerek; új finanszírozási lehetőségek; barnamezős fejlesz-
tésekkel kapcsolatos PPP-modellek és marketing-koncepciók; 
többfunkciós fejlesztés, az ipari örökség intelligens megőrzése 
és hasznosítása; valamint a környezetkárosítás megfékezése és 
a természeti értékek védelme.”

Thomas Zügel, vezető partner, Stuttgart városa,  
Várostervezési és –regenerációs Hivatal
thomas.zuegel@stuttgart.de
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CORELOG (COordinated REgional LOGistics) 
– Összehangolt regionális logisztika

Összköltség: 1 486 600 euró  
EU-s hozzájárulás: 957 450 euró

„A hat tagállam részvételével zajló CORELOG projekt a lo-
gisztikai és áruszállítási területet érintő politikák fejlesztésére 
irányul. Célja, hogy lehetővé tegye a gyártó, illetve a logisztikai 
és szállításszervező cégek versenyképességének fokozását. A 
CORELOG keretében 8 laboratórium tanulmányozza és teszteli 
a logisztikai irányítás terén – vállalatok között, illetve az állami 
és a magánszférában tevékenykedő szereplők között – megva-
lósítható együttműködési sémákat. A laboratóriumok segítsé-
gével kimutatható, hogy mind a vállalatok, mind a regionális 
hatóságok mekkora megtakarításokat érhetnek el azzal, ha új 
logisztikai megoldásokat dolgoznak ki és vezetnek be. A gyártó 
cégek és a logisztikai operátorok közvetlen bevonásával zajló 
projekt a szállítási és logisztikai szolgáltatókat és e szolgáltatások 
igénybevevőit egyaránt érinti."

Paolo Ferrecchi, vezető partner, Emilia-Romagna régió
cosmo@regione.emilia-romagna.it
www.corelog.eu

CoPraNet: a part menti övezetek  
integrált kezelése

Összköltség: 1 855 740 euró 
EU-s hozzájárulás: 1 151 205 euró

„A CoPraNet egy olyan hálózat létrehozásában kívánt segéd-
kezni, amely a terepen dolgozókat fogta egybe, és összeköttetést 
teremtett a tervezők, a partkezelők és a partkutatók közössé-
ge között szerte Európában. Célját a partkezelési kérdésekkel 
kapcsolatos információk és legjobb gyakorlatok régiók közötti 
cseréjének támogatása, valamint az európai part menti övezetek 
integrált kezelésének fejlesztése révén igyekezett elérni. A pro-
jektben részt vevő 21 európai partner egy könnyen kezelhető, 
többnyelvű partkezelési útmutatót, valamint egy integrált keze-
léssel kapcsolatos webalapú adatbázist is létrehozott, melyben 
több mint 158 esettanulmány és 167, Európa különböző részein 
megvalósított projekt szerepel. A projekt nevéhez jókora meny-
nyiségű többnyelvű tájékoztató anyag kiadása és terjesztése is 
fűződik. Egy másik fontos eredmény a QualityCoast nevű ten-
gerparti túristaközpontoknak szóló program, melynek közép-
pontjában a turisták és látogatók megfelelő tájékoztatása, vala-
mint a helyi hatóságoknak a fenntartható turizmus fejlesztésébe 
való bevonása áll. A QualityCoast tesztelésére Portugáliában, a 
helyi hatóságokkal együttműködésben került sor."  

Margarida Nunes, Portugál Környezetvédelmi  
Minisztérium Regionális Bizottsága, Terület- és  
regionális fejlesztési osztály 
margarida.nunes@ccdrc.pt
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Inforegio weboldal: a főbb rovatok már 22 nyelven rendelkezésre állnak
Az Inforegio új internetes oldalán elsőként a “Politika" és az “Eszközök" menüpontok állnak immár 
22 nyelven rendelkezésre. Mostantól az oldal látogatói részletes információkat találnak az uniós 
regionális politika történetéről, fő célkitűzéseiről és a 2007-2013-as időszak kulcsfontosságú eszközeiről.    
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


