
Ökologizálás: az Interreg 
nagy lépést tesz előre
A „fenntarthatóság” szót előszeretettel használják 
a kommunikációs ágazatban, de kérdés, hogy 
milyen gyakran váltják tettekre azt. Az Interreg 
programok kapcsolódnak az uniós intézmények 
azon felhívásához, hogy zöldebbé és 
fenntarthatóbbá tegyék a kommunikációs 
tevékenységeket. A kezdő lökést az aktuális helyzet 
értékeléséről és a jövőbeni stratégiák 
környezetbarátabbá válást ösztönző gyakorlatainak 
előmozdításáról szóló felmérés adta meg.

A tavalyi évben az európai intézmények magasabbra 
helyezték az éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseik mér-
céjét: az Európai Parlament éghajlatváltozási vészhely-

zetet hirdetett Európában, az Európai Bizottság pedig 
elindította az európai zöld megállapodást, amelynek célja, 
hogy 2050-re Európa karbonsemleges kontinenssé váljon.

Az aggályokra válaszul egy európai együttműködési progra-
mokkal foglalkozó csoport felmérést küldött ki, és kommuni-
kációs tevékenységekkel kapcsolatos gyakorlatokat gyűjtött 

az Interreg programokból. A felmérés célja az aktuális helyzet 
bemutatása, valamint a projektek környezetvédelmi gyakor-
latainak és a saját kommunikációs tevékenységek megosztása 
volt az ökologizálás mértékének bemutatása céljából.

A felmérést 2020 májusában indították, amely során 15 Inter-
reg programból gyűjtöttek ökologizáló gyakorlatokat. 

A válaszok azt mutatják, hogy a papírmentes kommunikáció 
és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos gyakorlatok (ugyan-
azon anyagok újrafelhasználása vagy újrafeldolgozott anyagok 
használata) máris széles körben elterjedtek olyan programok-
ban, mint a Lengyelország–Oroszország határokon átnyúló 
együttműködés, az Interreg Duna és az Interreg SUDOE (lásd 
az alábbi táblázatot). Néhány program és projektpartner már 
nem gyárt reklámcélú ajándékokat, és sokan műanyagot sem 
használnak a tevékenységeik során. 

Más területek azonban még mindig fejlesztésre szorulnak, 
néhányat pedig az ökologizálás szinte nem is érintett. A zöld 
közbeszerzés, a hulladékmennyiség csökkentése (különösen 
a műanyagé) és az online események bevezetése mind hoz-
zájárul a helyzet javításához, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
értékelése és kompenzációja azonban még mindig ritka 
a programokban. 
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A jelenleg alkalmazott gyakorlatok részletesebben is megis-
merhetők a fenti összegzésben:

Program- és projektirányítási 
gyakorlatok

Ahelyett, hogy a fenntartható kommunikációt egyszerűen 
a programra korlátozná, a programot és a finanszírozott pro-
jektjeit lefedő, szisztematikus vezetési megközelítés végre-
hajtása nagyobb jelentőségű. Az Interreg Alpesi térség 
program teljes körű ökologizálási iránymutatást fejlesztett ki 
a társfinanszírozásban megvalósuló projektekre vonatkozóan. 
A közös titkárság csoporttagjai belsőleg aláírták a szakmai 
tevékenységek karbonlábnyomának csökkentéséről szóló 

önkéntes kötelezettségvállalási nyilatkozatot. A programban 
szereplő partnerországok a program küldetésnyilatkozatában 
kifejezték továbbá, hogy zöldebb programot szeretnének. 

Az Interreg V-A Olaszország–Szlovénia érdekes példa öt pro-
jekt közös erőfeszítéseire. 2019-ben a program további pénz-
eszközöket különített el projektekhez, amelyeket részben az 
„Együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású straté-
giák és cselekvési tervek végrehajtása érdekében” című, máso-
dik prioritási tengelyen belül támogattak. Ezek a projektek 
továbbra is a „tőkésítés és kommunikáció” módszertant alkal-
mazzák, amely alapján számos kommunikációs tevékenységet 
terveztek meg úgy, mintha egyetlen projekthez tartoznának. 

Online események a nagyobb 
hatékonyságért

Az online események szervezése az egyik leghatékonyabb mód 
a karbonlábnyom csökkentésére – különösen, ha rendes körül-
mények között a programok és projektek több ezer helyszíni 
eseményt szerveznek évente. 

Az elmúlt években az Interreg Europe program csaknem 100 
órányi tartalmat gyártott a regionális döntéshozókat célzó 
online eseményekhez. Különféle technológiákat, formákat és 
formátumokat teszteltek és használtak fel, hogy az online 
eseményeket érdekesebbé és hasznosabbá tegyék a résztve-
vők számára.  

FENNTARTHATÓSÁGGAL 
KAPCSOLATOS 

BEVETT KOMMUNIKÁCIÓS 
GYAKORLATOK

(a válaszadók aránya) N=15

100 %  Körforgásos gazdaság 
Papírmentes 
kommunikáció

> 50 %  Hulladékmentesség 
Kevesebb helyszíni 
esemény

<50 %  Zöld közbeszerzés 
Műanyagmentesség 
Energiahatékonyság  
a helyszíneken

<1 %  Megújuló energia haszná-
lata 
Szén-dioxid-kibocsátás 
értékelése 
Kibocsátáskompenzáció

FEJLESZTÉSRE SZORULÓ 
TERÜLETEK 

(a válaszadók aránya) N=15

20 %  Kevesebb helyszíni ese-
mény 
Körforgásos gazdaság

13 %  Szén-dioxid-kibocsátás 
értékelése 
Kibocsátáskompenzáció 
Energiahatékonyság 
a helyszíneken

 7 %  Műanyagmentesség 
Belső kommunikációs 
tevékenységek az embe-
rek bevonása érdekében 
(az „Egyéb” által hozzá-
adott dimenzió)

A PROGRAM/PROJEKT ERŐS-
SÉGEINEK 

ÖNÉRTÉKELÉSE
(a válaszadók aránya) N=15

100 %  Papírmentes 
kommunikáció

28 %  Körforgásos gazdaság 
Hulladékmentesség 
Műanyagmentesség

1 %  Zöld közbeszerzés 
Energiahatékonyság 
a helyszíneken

0 %   Szén-dioxid-kibocsátás 
értékelése 
Kibocsátáskompenzáció 
Megújuló energia 
használata

ÖSSZEFOGLALÓ A FELMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL
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A programcsoport megkezdte az online események beveze-
tését. A tagok képzésben részesültek, és az erőfeszítéseik rövid 
időn belül megtérültek, például több résztvevő vesz részt vir-
tuális eseményen mint fizikain.  

A kibocsátáskompenzáció lehetséges

Bár a karbonlábnyom kompenzációja bonyolultnak tűnhet, két 
projekt is azt bizonyítja, hogy igenis megvalósítható.

Az Interreg balkáni mediterrán program által finanszírozott 
BalkanROAD projekt nulla szén-dioxid kibocsátású konferenciát 
szervezett, amelynek címe: „OpenEARTH 2020 – Az éghajlat-
változáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mér-
séklése” Ahhoz, hogy a konferencia teljes karbonlábnyomát 
megbecsüljék, minden résztvevő megadta az utazásával és 
a szállásával kapcsolatos részleteket. A számításokat az IPCC 
(Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) iránymutatásai alap-
ján végezték, és plakát formájában mutatták be azokat. 

A konferencia által termelt 17,2 tonnányi szén-dioxid kom-
penzálása érdekében tölgyfákat ültettek. Az ültetendő fák 
számát a tölgyek által egész életük során feldolgozott 
CO2-mennyiség alapján állapították meg. 

A másik példát az Interreg MED program által finanszírozott, 
22 projektből álló, fenntartható turizmussal foglalkozó közös-
ség szolgáltatja. Konferenciát tartottak, amely teljes körűen 
alkalmazta a körforgásos gazdaság alapelveit, és ellensúlyozta 
az esemény során keletkezett 78 tonna CO2 egy részét. 
A résztvevőket abba is bevonták, hogy több projekt közül sza-
vazással döntsék el, hogy melyik kapja a kompenzációból 
származó hozzájárulásokat.

Zöld közbeszerzés: a beszállítók 
bevonása

A szisztematikus ökologizáló gyakorlatok bevezetésének egyik 
fő területe a zöld közbeszerzés. A balti-tengeri régió Interreg 
programjának 400 résztvevős konferenciája továbbment 
a szokásosnak számító, környezettudatos ételcsomagolás 
használatánál. 

Mivel ez általában a címkézett ökológiai élelmiszereket jelenti, 
de figyelmen kívül hagy olyan szempontokat, mint például 
a helyi vagy szezonális termesztés, a program megváltoztatta 
a pályázati gyakorlatot, és a rendezvény-vendéglátást kisebb 
részletekre osztotta (nappali és esti). Ez lehetővé tette, hogy 
a helyi beszállítókkal rendelkező kisebb vállalatok is pályáz-
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hassanak. Ezenkívül minden pályázót meginterjúztattak, hogy 
felmérjék a fenntartható rendezvény-vendéglátással kapcso-
latos egyéni megközelítésüket.

A beszállítók bevonását szemléltető, újabb példa az Interreg 
Dél-Baltikum programból érkezik: az USB PEN beszállítóit arra 
kérték, hogy ne alkalmazzanak a csomagolás során egyszer 
használatos műanyag fóliát.

Az élelmiszer-pazarlás elkerülése 
a rendezvény-vendéglátásban 

Az Europa weboldal szerint évente az emberi fogyasztásra 
szánt élelmiszerek 20 %-át (88 millió tonna) pazarolják el 
Európában. Az élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos tudatosság 
továbbra is igen csekély, így az Interreg Közép-Európa program 
keretében finanszírozott STREFOWA projekt (Stratégiák az 
élelmiszer-hulladék csökkentésére Közép-Európában) úgy 
döntött, hogy a közép-európai régiók élelmiszer-hulladékának 
csökkentését támogatja.

A projekt elöl jár a jó példával. Azontúl, hogy minden eseményen 
hulladékmentesen oldják meg a rendezvény-vendéglátást, 
a STREFOWA projekt öt, élelmiszer-pazarlással kapcsolatos 
hackathont rendezett Ausztriában, Olaszországban, Magyaror-
szágon, Lengyelországban és Csehországban a tudatosságnö-
velés céljából, amelybe a helyi közösségeket is bevonták, hogy 
online megoldásokat találjanak a közép-európai élelmiszer-hul-
ladék csökkentésének támogatása érdekében. 

Körforgásos gazdaság az Európai 
Együttműködési Napokon

Az Interreg Észtország–Lettország program betartja a „Zöld 
nyilvános események” (Green Public Events) elnevezésű projekt 
keretein belül kifejlesztett, zöld eseményekre vonatkozó irány-
elveket. Az Európai Együttműködési Nap 2017-es, 2018-as 
és 2019-es eseményei mind olyan alkalmak voltak, amelyek 

felhívták a figyelmet ezekre az iránymutatásokra, és átültették 
azokat a gyakorlatba. Például olyan megközelítésekre össz-
pontosítottak, mint a hulladék szétválogatása, helyi termékek 
és csapvíz használata, valamint újrafeldolgozott és/vagy fenn-
tartható anyagokból készült reklámcélú ajándékok gyártása. 

A környezetbarátabbá válást ösztönző kommunikációs gyakor-
latokat három, a Lettország–Oroszország határokon átnyúló 
program által szervezett, 2019-es Európai Együttműködési 
Napon is végrehajtották Pszkovban, Salaspilsben és Szentpé-
terváron. A környezettel kapcsolatos eseményeket újrafelhasz-
nálható ajándékokkal, emléktárgyakkal, névjegykártyákkal, 
szalagokkal, tollakkal és egyéb irodaszerekkel támogatták.

Ezek a gyakorlatok mind azt mutatják, hogy a programok és 
a projektek hajlandók a fejlődésre. Számos kezdeményezés 
szerepel a tervekben a tájékozottabb döntéshozatalt támo-
gató, határozott iránymutatás létrehozása érdekében.  

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

