
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható 
használatának támogatása a rurális térségekben 

  

A RURES célkitűzése, hogy kihasználja a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált és növelje az 

energiahatékonyságot a rurális területeken, mivel hatalmas lehetőség van e térségek 

energiafüggetlenedésében.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

NEMZETKÖZI 

KONFERENCIÁN 

MUTATTÁK BE A 

RURES 

PROJEKTET 

PTUJBAN 

2018. március 21 – 22-én, 

szerdán és csütörtökön került 

megrendezésre az Interreg 

Europe program által 

támogatott ZeroCO2 projekt 

nemzetközi konferenciája a 

szlovéniak Ptujban Az említett 

projektben is partnerek szlovén 

kollégáink a ptuji Spodnje 

Podravlje Helyi 

Energiaügynökségtől, akik a 

konferencia házigazdái voltak.  

 

  
RURES – TÉVÉS 

MÉDIA MEGJELENÉS 

HORVÁTORSZÁGBAN  
 
A Muraköz Energiaügynökség Kft. 

a Muraközi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség REDEA Kft-vel. együtt 

valósítja meg Horvátországban, 

közelebbről Muraköz megyében az 

Interreg Central Europe program 

által támogatott RURES - Megújuló 

energiaforrások és az 

energiahatékonyság fenntartható 

használatának támogatása a rurális 

térségekben – projektet.  

 
 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

  

  
3. HELYI TÁMOGATÓI 

CSOPORT 

TALÁLKOZÓ 

HORVÁTORSZÁGBAN 
 
2018. február 28-án tartották a 

harmadik Helyi Támogatói Csoport 

találkozót a Muraköz Technológiai 

Információs Központban. 

  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

 

 

 
 

 

RURES PILOT 
BERUHÁZÁS 
MURAKÖZ 
MEGYÉBEN – A 
CSÁKTORNYAI 
ENERGIA 
HATÉKONY 
IRODAHÁZBAN 

Számos energia hatékonyságot 

növelő megoldást és a megújuló 

energiaforrások felhasználásának 

megvalósítását ígérték a 

csáktornyai középületben.  

 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

  

  
PILOT BERUHÁZÁS 
A PAłEZNICAI – 
INTELLIGENS 
VÍZMÉRÉSHEZ 
(IWM)  

Pilot beruházást terveztek 

intelligens (automatikus) 

vízmérésre a vízfogyasztás 

tekintetében a Paleznicai 

Önkormányzatnál. 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

 
MÁSODIK HELYI 
TÁMOGATÓI 
CSOPORT 
TALÁLKOZÓ 
MAGYARORSZÁGON 

2018. február 22-én Nagykanizsán 

tartották a második Helyi 

Támogatói Csoport találkozót. 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

 

A RURES egy Interreg Central Europe program által finanszírozott projekt, amelynek célkitűzése, hogy 

kihasználja a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált és növelje az energiahatékonyságot a rurális 

területeken, mivel hatalmas lehetőség van e térségek energiafüggetlenedésében. A RURES keretében 

regionális energiahálózatként működő, az összes releváns szereplőt magában foglaló helyi támogatói csoport 

jön létre az energiahatékonysági tervek megvalósítására. Az energiahatékonysági és a megújuló 
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energiaforrásokra vonatkozó alternatív finanszírozási modellek legjobb gyakorlatát kutatja, és az elkészült 

megvalósíthatósági tanulmányokon alapul, hogy hogyan hajtják végre az energiahatékonysági terveket e 

modellek alkalmazásával. A kalkulátor eszköz (önkormányzati adókra és más bevételekre) rávilágít a 

közösség-orientált regionális fejlesztés fontosságára, továbbá kiemeli a megújuló energiák és az energia 

hatékonyság kihasználása által generált előnyöket és hozzáadott értékeket.      

  

Internet: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html 

Facebook: https://www.facebook.com/rurescentral/ 
 

 

 

 

   

 

Azért kapta ezt az e-mailt, mert feliratkozott a RURES hírlevelére.. 

Amennyiben tovább már nem érdeklődik a hírlevél iránt, leiratkozhat róla  itt. 
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