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Kommunikáció – bolygónk javát szolgálja
Az éghajlatváltozási menetrend az EU regionális politikájának 
valamennyi aspektusába beépítésre került, és fontos része annak, 
hogy a programok hogyan működnek, és hogyan hatnak egymásra. 
A regionális politika különböző aspektusait számos hálózat és 
program öleli fel, hozzájárulva az ismeretek egyesítéséhez, és 
összeköttetést teremtve a beruházások különböző típusai között. 
A Panorama mostani számában ezek közül három, az ESPON, az 
URBACT és az INTERREG kerül bemutatásra.

EsPoN (Európai Területi Tervezési 
Megfigyelő Hálózat)
Az ESPON munkája három fő területen kapcsolódik az 
éghajlatváltozáshoz. Monitorozza az éghajlatváltozás Európa 
különböző tereptípusaira gyakorolt hatását, biztosítja, hogy az 
éghajlatváltozás beépítésre kerüljön a politikaformáló döntésekbe, 
és támogatja a megújuló energiával kapcsolatos projekteket.

„Az éghajlatváltozás az ESPON 2013 program szerves része, hiszen 
olyan globális trendről van szó, amely Európában mindenütt 
hatással van a területfejlesztésre” – vallja Peter Mehlbye, az ESPON 
Koordinációs Egység igazgatója. „Éghajlatváltozási projektünk 
részletesen vizsgálja majd az éghajlat regionális versenyképességre 
és kohézióra gyakorolt hatását a területek különböző típusaira és 
Európa egészére vonatkozóan egyaránt."
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A városok jövőbeli fejlődési irányai 
(Future orientation for Cities, FoCi)

E tanulmányában az ESPON azt vizsgálja, hogy milyen méreteket 
ölt a városok és az agglomerációk fejlődése, és hogy ez milyen 
hatással van a környezetre. A nagy városi területek a gazdasági 
növekedés fókuszpontjai, és alapvető szerepet játszanak a lisszaboni 
stratégia munkahelyteremtéssel és az életszínvonal javításával 
kapcsolatos számos célkitűzésének megvalósításában. Egyre 
nagyobb aggodalmat okoznak viszont mindazok számára, akik 
igyekszenek végrehajtani a fenntarthatósághoz kapcsolódó 
szakpolitikákat, köztük például a fenntartható európai 
városokról szóló Lipcsei Chartát.

A FOCI-tanulmány a belvárosfejlesztés kör-
nyezeti hatásainak vizsgálata mellett nagy 
figyelmet fordít a külvárosi területek 
növekedésére és az ebben rejlő  
kihívásokra. A városi terjeszkedés 
múltban szerzett tapasztalatait  
a fenntarthatóság új koncepcióival 

ERFA-finanszírozás: 748 000 euró 

Teljes költségvetés: 999 000 euró 

Időtartam: 2008. szeptember – 2010. szeptember

RegEnergy

Tények és adatok:

ERFA-hozzájárulás: 831 000 euró• 

Teljes költségvetés: 1,2 millió euró• 

Időtartam: 2005. április – 2007. szeptember

Mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy az európai fűtési rendszereknek milyen irányba kell fejlődniük. Napjainkban 
egyre nagyobb a fűtés és a hűtés terén jelentkező igény, ami egyrészt az éghajlati tényezőket, másrészt az életszínvonal terén 
jelentkező egyre szigorúbb igényeket tükrözi. Ez az igény azonban megnöveli a költségeket, és próbára teszi fő energiaforrásaink 
környezetvédelmi megbízhatóságát.

A 2009-ben a RegioStars döntőjében végzett RegEnergy projekt igyekszik az EU fűtési szektorán belül mindenkinek segítséget 
nyújtani az innovatív elképzelések és az új technológiák kínálta előnyök kihasználásához. A 11 országon belül 18 partnert egyesítő 
információs hálózat célja a megújuló energiaforrások megbízható ellátásának előmozdítása, és ezzel egyidejűleg az energiaellátás 
és -felhasználás terén jelentkező regionális eltérések csökkentése.

A projekt fő célkitűzései:

A fűtés és hűtés terén újítónak számító régiók hálózatának kiépítése.• 

A bevált gyakorlatok és a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos információk terjesztése és más területek hasonló • 
projektjeinek beindításához nyújtott támogatás.

A fűtési szektor fenntartható átalakítását célzó, újító kísérleti projektek és modellintézkedések meghatározása.• 

A kezdeményezéssel mindenekelőtt az önkormányzati és regionális politikaformálókat és tervezőket, a regionális és önkormányzati 
energiaszolgáltatókat, a regionális fejlesztési hatóságokat és ügynökségeket, illetve az olyan önkormányzati és regionális 
szervezeteket próbálták meg elérni, akiktől segítséget várhattak hasonló projektek más helyeken történő beindításához.

A projekt fontos sikere volt egy olyan webes eszköz (reg-energy.org) létrehozása, melynek segítségével az önkormányzati és 
regionális politikaformálók kikereshetik a politika és a finanszírozás terén bevált gyakorlatokat, és könnyebben módot találhatnak 
arra, hogy régiójukon vagy közösségükön belül hogyan ültessék át a gyakorlatba a fenntartható fűtési és hűtési projekteket. 
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kombinálva igyekszik majd előmozdítani a gazdaság és a környezet 
számára egyaránt kedvező városfejlesztést.

rerisK

E kétéves tanulmány elsősorban a megújuló energiaforrások  
számának növelésére rendelkezésre álló lehetőségeket vizsgálja. 
Hátterében az egyre emelkedő energiaárak és a fenyegető  
energia-szűkösség húzódik meg, és szorosan kapcsolódik az  
EU-miniszterek által a 2007-es területi menetrend keretében 
elfogadott fenntarthatósági célkitűzésekhez. Célja, hogy megbíz-
ható, kiegyensúlyozott érvekkel támassza alá az emelkedő üzem-
anyagárak regionális hatását, és hogy szemléltesse, hogy mindez 
hosszú távon milyen hatással van az európai régiók versenyképes-
ségére és kohéziójára.

UrBACT
A városfejlesztési kezdeményezésként indult URBACT főleg azt 
igyekszik biztosítani, hogy a vezető partnereknek a saját speci-
alizált projektjükhöz kapcsolódó innovatív ötletek megvalósítása 
során megfelelő lehetősége legyen a kommunikációra és az 
információcserére. 

Maga a munka teljes egészében az EU-finanszírozásban részesülő 
városok kezében van, és a prioritásokat a helyi közösségek  
és vállalatok határozzák meg. Az URBACT csak a politikai lánc 
magasabb szintjén lép be a képbe, ahol 181 város és 5000 résztvevő 
között teremt kommunikációs lehetőséget nemcsak az EU-n belül, 
de Norvégiában és Svájcban egyaránt. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti témákat lefedő hálózatok élén vezető partner szervezet, 
és vezető szakértő áll.

iNTErrEg iVC
ErFA-költségvetés: 321 millió euró

Az INTERREG programok folyamatosan támogatják a régiók  
és a tagállamok közötti együttműködést, az EU azon kötelezett-
ségvállalásának részeként, hogy nagyobb hozzáadott értéket 
biztosítson az adófizetők számára. Ez a program a 2007–2013-as 
időszakra vonatkozóan elsősorban az innovációt és a környezetet 
helyezi előtérbe, és szorosan kapcsolódik a fenntartható növeke-
désre, az innovációra és a foglalkoztatásra összpontosító – megújult 
lisszaboni stratégia néven ismert – EU-szintű megközelítéshez. 
Előnyét részben az ismeretek kölcsönös cseréje jelenti, más  
esetekben viszont a kevesebb tapasztalattal rendelkező, és a fejlett 
régiók közötti együttműködésben nyilvánul meg. Ez az együtt-
működés emellett azt is biztosítja, hogy a bevált gyakorlatok  
beépítésre kerüljenek a fő fejlesztési programok irányításába. 
„Mivel az éghajlatváltozás hatásai nincsenek tekintettel az ország-
határokra, egyértelmű, hogy a régiók közötti együttműködés 
hozzáadott értéket képvisel” – vallja Michel Lamblin, az INTERREG 
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ERFA-finanszírozás: 524 000 euró 

Teljes költségvetés: 700 000 euró

Időtartam: 2008. július – 2010. július

IVC program igazgatója. „A régiók meg-
oszthatják egymással tapasztalataikat, 
áttekinthetik a máshol már alkalmazott 
gyakorlatokat, ily módon kidolgozva  
a saját esetükben legmegfelelőbb  
intézkedéseket. Az érintett régió számára 
ez egyértelmű idő- és pénzmegtakarítást 
jelent.”

Az INTERREG IVC projektek két nagy téma 
köré csoportosulnak. Az első az innováció és  
a tudástársadalom, a második pedig a környezet és  
a kockázatok elleni védelem. E második kategórián belül számos 
áttörést jelentő kérdés, köztük például az erdőgazdálkodás legújabb 
módszerei és a megújuló energiaforrások is szóba kerülnek.

FUTUrEforest 
Az erdők rendkívül fontos szerepet játszanak a környezeti egyensúly 
fenntartásában, és számos esetben jelenthetnek megoldást  
a helyzet javítására. A FUTUREforest projekt nyolc régió 
erdőgazdálkodási hatóságai részére biztosít közös fórumot számos 
gyakorlati kérdéssel, köztük például a biológiai sokféleség 
növelésével, a vízegyensúly és a talajstruktúra javításával, és az 
erdészeti termékekből befolyó bevételekkel kapcsolatos információk 
megosztásához. Együttműködésük mindenképpen jó hatással  
lesz az alkalmazott helyes gyakorlatok szintjére, és stratégiai 
iránymutatással szolgál a jövőbeli politikai döntésekhez. A projektre 
a három évre vonatkozóan összesen 1,9 millió euró (az ERFA részéről 
1,5 millió euró) áll rendelkezésre.

regioClima
Az éghajlatváltozás – ha akarjuk, ha nem – javában folyik, és  
a RegioClima projekt azzal igyekszik jót kihozni a sok rosszból, 
hogy megpróbálja megtalálni a változásokhoz való alkalmazkodás 
lehetséges módjait. A projektben részt vevő nyolc partner csaknem 
2 millió eurós (az ERFA részéről 1,6 millió euró) támogatást kapott 
annak meghatározásához, hogy hogyan alkalmazkodhatnak 
legjobban az éghajlatváltozáshoz, és hogyan építhetnek be új 
megközelítéseket regionális fejlesztési programjaikba.


