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FOTÓKBAN ELMESÉLVE: RAJNA-VIDÉK-PFALZ 

Az ERFA-nak köszönhetően a 2014-2020-as keret-
ben a Rajna-vidék-Pfalz tartomány kutatási és fej-
lesztési finanszírozással, a kkv-knek nyújtott 
támogatással, valamint az éghajlatvédelem javítását 
célzó intézkedésekkel és határokon átnyúló projek-
tekkel támogatja a helyi projekteket. Az ERFA a 
Rajna-vidék-Pfalz tartomány által a regionális gaz-
daságnak és azon belül az innovációhoz nyújtott 
támogatás fontos pillére, amely lehetővé teszi a 
vállalatok, települések, kutatási létesítmények és 
polgárok számára, hogy részesüljenek az uniós 
kohéziós politika kedvező hatásaiból. 
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01    A Dr. Boy cég egy olyan moduláris indexáló eszközt fejlesztett 
ki, amely lehetővé teszi a fröccsöntött alkatrészek és különféle 
üreges blokkok egyetemes gyártását.

02  
 Bitburg-Prüm Eifel-negyedében 14 túraútvonalat tábláztak ki, 
amely 220 kilométernyi sziklás tájon, sűrű erdőn és virágos 
réten vezet keresztül.

03
  Az EWM vállalat az Ipar 4.0-val kompatibilis hatékony 
hegesztési megoldásokat fejlesztett ki, amelyek a 
munkahelyteremtésben és az eladások növelésében is segítik.

04   A Fischer egy olyan rendszert gyártott, amellyel csökkenthető 
az energia- és ivóvíz-fogyasztás, továbbá fűtőkörökben lehet 
felhasználni az elvezetett hőt, amivel évente 80 tonna 
CO2 takarítható meg. 

05   A Gründungsbüros közös finanszírozású irodákat hozott létre 
és szerelt fel Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Mainz és Trier 
egyetemei számára.

06   Egy új sugárterápiás orvostechnológiai eszközzel, amelyet az 
iRT Systems GmbH fejlesztett ki, a sugárterápia során „valós 
időben” lehet ellenőrizni az előírt dózis eloszlását.

07  
 A Schreinerei Gerlach fejlesztette ki a CNC (számítógépes 
numerikus vezérlésű) megmunkáló központot, hogy javítsa 
a versenyképességet, és állandó munkahelyet hozzon létre.

08  
 Az SD Blechtechnologie a gyártóüzemébe és az 
energiahatékonyság növelésébe fektetett be, amellyel évente 
legalább 40 tonna CO2-t takaríthat meg.

09  
 A Wanderwunder Moselsteig Weinbergspfad projekt keretében 
egy 365 kilométeres utat építettek ki a Mosel mentén Perltől 
Koblenzig, amely kulturális és vidéki helyszíneket köt össze.

10  
 A Robotixnél a határokon átnyúló együttműködés szinergiákat 
alakít ki a robottechnológiával kapcsolatos oktatás és kutatás 
terén, továbbá állandó kutatási klasztert hozott létre az ipari 
robotika számára.

11  
 Lotaringia, Saar-vidék, Luxemburg, Rajna-vidék-Pfalz és 
Belgium SESAM-partnerei lehetőségeket teremtenek a 
kulcskompetenciák határokon átnyúló munkaerőpiacon való 
megszerzésére.

12  
 A SeRaMCO-projekt az újrahasznosított sóder kémiai elemzését 
végzi erős, tartós és stabil beton előállításához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

ERFA Rajna-vidék-Pfalz: www.efre.rlp.de 
Interreg:  https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-

innovationspolitik/interreg/
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