
Az Észtország és Finnország déli része között elhe-
lyezkedő Finn-öbölben az utóbbi években jelen-
tősen megnőtt a kereskedelmi és a sétahajók 
forgalma, ehhez azonban elégtelen felkutatási és 
mentési források álltak rendelkezésre. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap [ERFA (1)] támogatásával 
egy olyan határon átnyúló projekt valósult meg, 
amelynek célja a tengeri mentőszolgálat fejlesztése 
a térségben, valamint a part biztonságosabbá tétele.

A 2008 szeptemberében elindult VOMARE (VOluntary 
MAritime REscue, Önkéntes Tengeri Mentés) projektet a Finn 
Mentőhajó-Intézet (Helsinki) vezette, amely az önkéntes ten-
geri mentőegyesület esernyőszervezete Finnországban; 
a projekt 2 000 önkéntes tengeri mentőt és 150 mentőhajót 
foglalt magába. Az egyesület folyamatosan egyeztetett az 
észtországi Vihula önkormányzatával – a közös munka kere-
tében javították a finn és az észt önkéntes kereső- és mentő-
rendszerek közötti együttműködést. 

Nemzetközi szabványok

A projekt fő célja az észt tengerparton működő mentőszol-
gálatok felkészültségének javítása a nemzetközi szerződések 
által előírt szintre, ezáltal azok meg tudnak felelni az ország 
és a nemzetközi látogatók szükségleteinek.
 
A projekt ideje alatt, amelynek befejezésére 2011 júniusában 
került sor, számos közös képzést szerveztek a folyamatok 
szabványosítása, valamint a kommunikáció és az együttmű-
ködés javítása érdekében. 

A projektben 60 észtországi önkéntes és négy partnerváros 
(Toila, Vihula, Lohusuu és Mustvee) vett részt. Új kereső- és 
mentőegységeket hoztak létre Észtországban, és újonnan 
kiképzett önkéntesek álltak szolgálatba. A képzés legna-
gyobb részére a kényelmesen megközelíthető Bagaskär- szi-
geten került sor.

Emellett az észt mentőcsapatok négy teljesen felszerelt men-
tőhajót kaptak, és teljes körű kiképzésben részesültek, további 
három mentőhajó pedig a finn mentőszervezetekhez került.

„Finnországbanaz önkéntes tengeri mentőszolgálat száz éves 
hagyományra tekint vissza. Most ezt a típusú mentőszolgálatot 
Észtországban is szeretnénk megvalósítani” – mondta el Jori 
Nordström, a Finn Mentőhajó Intézet műveleti vezetője.

A VOMARE projekt elsődleges célja az önkéntes tengeri fel-
kutatás és mentés megújítása Észtországban az egyének 
azon természetes vágya alapján, hogy segítsenek másoknak. 
Azzal, hogy Észtország önállóbb mentőszolgálatot alakít ki, 
Finnországnak kisebb mértékben kell részt vennie Észtország 
mentőakcióiban. A Finn Mentőhajó Intézet évi 1 000 kereső- 
és mentőakcióinak mintegy 23 %-a a Finn-öbölbe irányul.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.centralbaltic.eu/component/content/article/ 
6-project-info/296-vomare-voluntary-maritime-rescue

AZ ÉSZTORSZÁGI TENGERI 
MENTŐSZOLGÁLAT 
KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE

Teljes összeg:

990 000 EUR
EU-hozzájárulás:

645 000 EUR

PROJEKTEK

„ A VOMARE segítséget 
nyújtott Észtország mentőhajó-
csapatának kiképzésében és 
felszerelésében, lehetővé téve 
számukra a part biztosítását. ”

(1)  Közép-Balti INTERREG IV A program (2007-2013).
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Az energia előállítására és tárolására való képesség 
megoldást jelenthet a világ számos részén jelen lévő 
költséges problémára: a villamosenergia-hálózat 
távoli helyekre való kiterjesztésre. Ez a stratégia áll 
az EU által támogatott SOPRA (Sustainable Off-Grid 
Powerstations for Rural Applications – Fenntartható 
szigetüzemű erőművek vidéki alkalmazásra) projekt 
mögött: ennek keretében egy olyan szigetüzemű 
energiatároló rendszert fejlesztenek ki, amely külön-
böző helyszíni forrásokból (nap, víz, szél) származó 
energia hasznosítására és kezelésére képes. 

A költséghatékony megoldás nem csupán az áramellátás 
biztosítására alkalmazható Európa és a világ távoli vidéki 
területein, hanem a Hollandiában kifejlesztett technológia 
jelentősen hozzájárulhat Európa egyik céljának megvalósí-
tásához: a megújuló energiaforrások arányának növelésé-
hez az energiamixben.

A távoli vidéki területeken az elektromos hálózat gyakran 
túl messze található, ami kivitelezhetetlenné vagy túlságo-
san költségessé teheti a csatlakozás kiépítését. A hagyomá-
nyos megoldás ezekben az esetekben a gázolajjal működő 
generátorok alkalmazása, ezek üzemeltetése azonban egyre 
költségesebb és gyakran jelentős zajjal is jár. 

Az ERFA által támogatott(1) és az elektromos energiaátalakí-
tás hollandiai szakértője, az ALFEN b.v. által vezetett SOPRA 
projekt keretein belül a hibrid szigetüzemű rendszerek két 
prototípusának: egy rögzített rendszernek, valamint egy 
6 méteres tárolóban elhelyezett hordozható rendszernek 

a kifejlesztésére kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a helyi energia-
forrásokat nem kell azonnal felhasználni, hanem azok szükség 
esetén tárolhatók, így megbízható energiaforrást nyújtanak 
a távoli területen elhelyezkedő iskolák, falvak, kórházak vagy 
építési területek számára.

A világon mintegy 1,6-2 milliárd ember nem rendelkezik 
hozzáféréssel az elektromos hálózathoz, mivel a közszolgál-
tatásokhoz való csatlakozás kiépítése gyakran nagyon költ-
séges lenne. A tiszta, helyi energiát felhasználó szigetüzemű 
rendszerek számos új piaci területre nyitnak kaput.

Fontos szempont az is, hogy a napenergia-felhasználás terje-
déséhez többek között a jelenlegi tárolási megoldások tovább-
fejlesztésére van szükség annak érdekében, hogy azokat távoli, 
szigetszerű rendszerekben is alkalmazni lehessen.

A prototípus 2012 júniusára készül el; kiterjedt tesztelésére 
a célterületeket reprezentáló távoli területeken kerül majd 
sor. A gyártás Hollandiában kezdődik meg a teszteléssel 
párhuzamosan, új munkahelyeket teremtve.

Az új technológia sokféle területen alkalmazható, és számos 
piaci lehetőség áll nyitva számára Európában és a fejlődő 
országokban.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.sopra-project.com/

HELYI ENERGIATÁROLÁSI 
MEGOLDÁS VIDÉKI
TERÜLETEKRE

„ A SOPRA célja olyan 
költséghatékony technológia 
biztosítása, amely maximá-
lisan kihasználja a helyi 
energiaforrásokat, legyen 
szó akár a napból, a szélből 
vagy a vízből származó 
energiáról. ”

Teljes összeg:

1 991 100 EUR
EU-hozzájárulás:

497 800 EUR

Evert Raaijen,  
üzleti fejlesztési 

igazgató, ALFEN b.v.

(1)  Regionális operatív program Kelet-Hollandiában  
2007 és 2013 között.
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A lengyel gazdasági minisztérium egy modern cég-
regisztrációs rendszert vezetett be, amely egy helyen 
teszi lehetővé a regisztrációt, az adatok frissítését, 
valamint más cégek adatainak megtekintését.

A Gazdasági Tevékenységekkel Kapcsolatos Központi 
Regisztrációs és Információs Rendszer (CEIDG) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 2007-től 2013-ig tartó 
Innovatív Gazdaság Operatív programja keretében jött létre.

A projekt fő célja a lengyelországi üzleti tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat tartalmazó központi adatbázis 
létrehozása, valamint az internetes cégregisztráció feltét-
eleinek megteremtése volt. Fontos cél volt emellett a vállal-
kozókra vonatkozó szabályok és rendszerek harmonizálása 
is, valamint egy magas színvonalú szolgáltatásokat egy 
helyen kínáló webhely létrehozása számukra.

Az új szolgáltatás amellett, hogy csökkenti a cégregisztrá-
cióhoz szükséges időt, a fontos adatok elektronikus cseréjét 
is lehetővé teszi a regisztráció folyamatában érintett intéz-
mények között.

Megbízható elektronikus profil vagy megfelelő tanúsítvány-
nyal ellátott elektronikus aláírás segítségével a lengyel 
állampolgárok az interneten keresztül elvégezhetik a cég-
regisztrációhoz szükséges lépéseket. Miután létrehozta 
fiókját a hivatalos webhelyen (www.firma.gov.pl), a fel-
használónak nincs más dolga, mint követni a varázsló uta-
sításait, amely lépésről lépésre végigvezeti az adatok 
megadásának, valamint új cége regisztrációjának folyamatán. 

A vállalkozó dönthet úgy is, hogy a webhelyen csak elő-
készíti jelentkezését, majd a megfelelő okmányirodában 
személyesen írja azt alá. 

A CEIDG-űrlap elküldésével a felhasználó a nemzeti adóha-
tóságnál, a központi statisztikai hivatalnál és a társadalom-
biztosítási irodánál is regisztrálja adatait. Ez azt jelenti, hogy 
a vállalkozó automatikusan adózási és statisztikai regisztrá-
ciós számot (NIP és REGON) is igényel. Az új cégregisztráció 
48 órán belül megjelenik a www.firma.gov.pl nemzeti 
webhelyen, de az üzleti tevékenység már közvetlenül 
a jelentkezés visszaigazolását követően megkezdhető.

A CEIDG rendszerben regisztrált vállalkozók bármikor 
megváltoztathatják a regisztrációnál megadott adataikat, 
ideiglenesen felfüggeszthetik tevékenységüket, illetve 
meg is szüntethetik cégüket anélkül, hogy ehhez fel kel-
lene keresniük egy kormányzati irodát.

A platform felhasználói más cégekre is rákereshetnek, 
illetve megtekinthetik más cégek adatait, amelyekre egy 
esetleges együttműködéshez szükségük van. A rendszer 
2011 júliusában indult el, azóta naponta több mint 
20 000 tranzakciót bonyolítanak le a keretein belül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.ceidg.gov.pl

TÖBBFÉLE SZOLGÁLTATÁS EGY HELYEN: 
ONLINE CÉGREGISZTRÁCIÓS RENDSZER 
A LENGYELORSZÁGI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

„ Miután létrehozta fiókját 
a hivatalos webhelyen, 
a felhasználónak nincs más 
dolga, mint követni a varázsló 
utasításait, amely lépésről 
lépésre végigvezeti az adatok 
megadásának, valamint 
új cége regisztrációjának 
folyamatán. ”

Teljes összeg

6 900 000 EUR
EU-hozzájárulás

5 800 000 EUR

PROJEKTEK
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A VÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATÓ ÜGYNÖKSÉG 
SEGÍTSÉGET NYÚJT A SPANYOLORSZÁGI KIS- 
ÉS KÖZÉPVÁLLALATOKNAK MŰKÖDÉSÜK 
FOLYTATÁSÁHOZ ÚJ VEZETŐSÉG KERESÉSÉVEL

„ A működésüket 
folytatni nem tudó 
cégek a folytonosság 
veszélyeztetése nélkül 
hagyhatják abba üzleti 
tevékenységüket, 
gondoskodva ezzel 
alkalmazottaik biztos 
jövőjéről. ”

Teljes összeg: 

1 700 000 EUR
EU-hozzájárulás (ERFA): 

850 000 EUR

A vállalkozások „újraépítése” (Reempresa) egy új 
megközelítés a spanyolországi Katalónia régióban, 
amely a kisvállalkozásoknak nyújt segítséget az 
átalakuláshoz és tevékenységük folytatásához 
olyan új vállalkozók támogatásával, akik átveszik 
ezeknek a kisvállalkozásoknak az irányítását.

Katalóniában évente mintegy 95 000 mikrovállalkozás, illetve 
kis- és középvállalat szűnik meg – az innovatív Reempresa 
folyamat eredményeképpen legalább 15 %-uk tovább foly-
tathatja működését, munkalehetőséget biztosítva 
alkalmazottainak.

A katalóniai Reempresa Központot 2010-ben hozták létre 
a Katalán Munkáltatók Szövetsége (Cecot) és egy ön-foglal-
koztatást ösztönző magánalapítvány (CP'AC) támogatásá-
val. A központ Katalónia régió (Generalitat de Catalunya 
Departament d'Economia i Coneixement), valamint az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) közös finanszírozásá-
ban működik. 

Az új tulajdonosra váró kisvállalatok és a lehetséges vállal-
kozók összetalálkozásához fizikai és virtuális egyeztetésre, 
illetve támogatásra egyaránt szükség van. Az átvételre váró 
cégek kisméretű, gyakran családi tulajdonban álló vállalko-
zások, amelyeknek nehézségei adódtak az átalakulással 
vagy a működés folytatásával kapcsolatban. 

A központ birtokában van azoknak az adatoknak és tudás-
anyagnak, amelyek a cégek és a leendő tulajdonosok össze-
párosításához szükségesek, és támogatást nyújt a lehetséges 
tulajdonosoknak a vállalkozások „feltámasztásával”. Emellett 
kiterjedt tájékoztató programokat szervez a Reempresa 

megközelítés népszerűsítése érdekében az érdekeltségüktől 
megválni készülő cégek, valamint a vállalkozások „újraépíté-
sében” részt vevő felek számára.

2011-ben a Reempresa Központ 13 kis- és középvállalat szá-
mára talált új tulajdonost. Ezzel 145 munkahelyet tudtak 
megőrizni. 2012 első hónapjaiban ezt a számot már túl is 
szárnyalták, ami a projekt sikerességét jelzi.

A Központ segítséget nyújt a lehetséges vállalkozóknak 
a megfelelő cég megtalálásához – ez biztosítja számukra az 
üzleti átalakulási folyamatban való részvételt, amelyhez 
a Központ kiterjedt útmutatást is nyújt. A vállalkozások „fel-
támasztásában” részt vevő üzletemberek megvásárolhatják 
vagy bérbe vehetik egy meglévő cég forrásait, ami alterna-
tívát nyújt egy teljesen új cég létrehozására. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Reempresa: www.reempresa.org/?idioma=2
Cecot (Katalán Munkaadók Egyesülete, a projekt 
egyik kezdeményezője): www.cecot.org
CP’AC: www.autoocupacio.org
Generalitat de Catalunya Departament  
d’Economia i Coneixement: www.gencat.cat
Reempresa a twitteren: @Reempresa
Reempresa a LinkedInen: www.linkedin.com/groups/
Reempresa-3945960
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