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Csehországban egy új kutatási és fejlesztési 
központ fontos szerepet fog játszani Európa 
jövőbeli energiaellátásának kialakításában. Az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által 
támogatott SUSEN elnevezésű projekt kutatók, 
diplomások és hallgatók számára kínál 
lehetőségeket arra, hogy a fenntartható 
energiatermelésben kamatoztassák 
természettudományi és mérnöki tudásukat.

A 2017-ben megnyílt SUSEN (SUStainable ENergy) kuta-
tás-fejlesztési létesítmény infrastruktúrájának célja, 
hogy segítse Csehországot abban, hogy pozitívan járul-

jon hozzá a biztonságos és hatékony energiatermelés bizto-
sítására irányuló 21. századi európai erőfeszítésekhez. 
A délnyugati és közép-csehországi régiókban lévő két helyszín 
összesen 8800 négyzetmétert fed le, és kiemelkedő jelentő-
ségű Közép-Európa kutatás-fejlesztési térképén.

A SUSEN elsődleges célja a nukleáris technológia fenntartható 
energiatermelési eszközként történő továbbfejlesztése. A mun-
kaviszonyok megerősítése és a területen történő szinergiák 
létrehozása érdekében egyéb európai kutatóintézetekkel is 
kapcsolatokat épít ki, különösen az Európai Kutatási Térség 
keretén belül. Az Európai Kutatási Térség támogatja a tudo-
mányos kutatók, a tudás és a technológia szabad mozgását 
az EU kutatási teljesítményének növelése, versenyképességé-
nek erősítése, valamint a növekedés fellendítése és a munka-
helyteremtés érdekében.

A SUSEN maga is hozzájárult a munkahelyteremtéshez azzal, 
hogy 128 új munkahelyet hozott létre a központban. Ennek kb. 
60%-át teszik ki a kutatók. A központ izgalmas oktatási lehe-

tőségeket is kínál azzal, hogy évente mintegy 55 diplomás és 
hallgató vehet részt a tevékenységeiben.

A jövőre összpontosítva

A létesítmény fejlesztése két új épület megépítésével és öt 
meglévő épület kibővítésével és felújításával kezdődött. Ezt 
követte a korszerű technológiai eszközök telepítése és üzembe 
helyezése, amely ellátta a legjobb kutatókat minden olyan 
szükséges eszközzel, amelyhez a globalizált világban való 
versenyben szükségük van. A központ építési és felszerelési 
költsége összesen 97 millió EUR-ba került, amelyből 82 millió 
EUR-t az EU finanszírozott az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapon keresztül. 

A munkálatok elkezdését 2011 elejére tervezték, a SUSEN 
létesítmény megnyitóját pedig 2015 decemberére, azonban a 
Japánban lévő Fukusima Daiicsi atomerőművet ért katasztrófa 
utóhatása következményeképpen a munkálatokat elhalasztot-
ták. A katasztrófa a szakpolitika és az atomenergia-ágazatra 
vonatkozó követelmények változásához vezetett, amely a köz-
pont kutatási területében történő elmozdulást tett szüksé-
gessé, késleltetve a projekt jóváhagyását és elindítását.

A SUSEN alapvetően élvonalbeli, gyakran egyedi technológiák 
létrehozására alapul, nagyon korlátozott potenciális beszállítói 
körrel. Az ERFA által nyújtott 82 millió EUR értékű támogatás-
ból a berendezések felszerelése és beállítása önmagában 
elérte a 60 millió EUR-t.  
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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  

97 000 000 EUR 

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
82 000 000 EUR
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