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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
2 146 210 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
1 580 877 EUR

PROJEKTEK

ALPESI ORSZÁGOK MŰKÖDNEK 
EGYÜTT AZ ALACSONY SZÉN-
DIOXID-KIBOCSÁTÁSÚ JÖVŐ 
ÉRDEKÉBEN

A régióközi IMEAS projekt gyakorlati útmutatást 
és együttműködési lehetőségeket nyújt, segítve az 
alpesi régió kulcsfontosságú szereplőit az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő 
átállásban.

A globális energiarendszer átalakulása folyamatban van, 
amelyet az éghajlatváltozás korlátozását célzó 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése ösztönöz. Az EU 

hosszú távú stratégiája a klímasemleges Európa 2050-re.

Az alpesi országok előtt közös kihívások és lehetőségek áll-
nak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású szakpolitikáik és 
fenntartható energiával kapcsolatos terveik kidolgozásában. 
A régióközi alpesi térségi programban részt vevő hét ország 
az ERFA finanszírozásával közös megoldások kifejlesztésén 
dolgozik az IMEAS projekt keretében. 

Az IMEAS betűszó a projekt angol elnevezésének rövidítése: 
Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space 
(integrált és többszintű energiamodellek az alpesi térség szá-
mára). A projektcsapat multidiszciplináris: műszaki, szociológiai 
és területi szakértők dolgoznak benne. 

Az energiarendszer átalakításában a különböző ágazatok szá-
mos állami és magánszektorbeli szereplőjének feladata van. 
Az IMEAS olyan hálózati modell kidolgozásán dolgozik, amely 
a részt vevő érdekelt felek számára leírja a szerepüket, a kap-
csolataikat és a döntéshozatali ösztönzőiket. A különböző 
kormányzati szinteket – a falvaktól a nemzeti kormányokig 
– is bevonták. A cél az, hogy ez a többdimenziójú megértés 
több és jobb együttműködést szüljön. 

Gyakorlati eszközök

Az IMEAS célja a következetesebb, integrált és részvételen 
alapuló megközelítés biztosítása. A közigazgatási szervek és 
a fenntartható energiáért felelős egyéb szereplők a projek-
teszközök segítségével kulcsfontosságú szereplőket vonhatnak 
be a tervezés és a végrehajtás bármely szakaszába.

Az IMEAS webes platformján elérhető gyakorlati támogatás 
hosszú távú ütemterveket tartalmaz a régió 2020 utáni, ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású energetikai fejlesztésére 
vonatkozóan.

Ugyanitt átfogó iránymutatás is elérhető azzal kapcsolatban, 
hogyan lehet hatékonyabbá és eredményesebbé tenni az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos kezdemé-
nyezéseket. Az emberek megoszthatják az alpesi régióban 
bevált megközelítésekből származó innovációkat és 
tapasztalataikat. 

A projekt 2019 decemberében fejeződik be, az IMEAS webes 
platform pedig öt évig, 2023-ig fog működni. Bár a projekt 
közvetlenül nem hozott létre új munkahelyeket, számos, az 
energiával és az éghajlattervezéssel kapcsolatos kérdést kezel, 
amely növekvő kutatási és innovációs ágazatot jelent.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.alpine-space.eu/projects/imeas/en/home 
https://www.imeas.eu

https://www.alpine-space.eu/projects/imeas/en/home
https://www.imeas.eu/
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MÁJUS 7–8.  
Budva (ME) 

EUSAIR-fórum

MÁJUS 22–23.
Bukarest (RO)

Interreg éves konferencia

JÚNIUS 20–21.  
Bukarest (RO)

Beruházás a közös jövőnkbe:  
az EU kohéziós politikáját értékelő 8. 
konferencia

OKTÓBER 7–10.
Brüsszel (BE)

A régiók és városok európai hete 

JOGI KÖZLEMÉNY
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A magazin angol, francia, német, bolgár, görög, spanyol, 
olasz, lengyel és román nyelven jelenik meg nyomtatásban, 
újrahasznosított papíron. A kiadvány online változata 22 nyelven 
áll rendelkezésre az alábbi weboldalon:  
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/
panorama-magazine/

A kiadvány jelen számának végleges tartalma 2019 áprilisában 
készült el.
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