
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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.  

TUDJON MEG TÖBBET 

 

A projekt eddigi 

tevékenységeiről 

A RURES projekt második időszak 

véget ér, és szeretnénk 

tájékoztatni Önt eddigi 

eredményeinkről. 

 

TUDJON MEG TÖBBET 

 

 

  
Leisnig kísérleti 

projektje  
 
A közüzemi sportközpontban a 

hővisszanyerővel rendelkező 

szellőztető rendszer kerül 

kialakításra a projekt során. 633 

m² alapterületű épület, 7,500m³ 

levegőmennyiség. Jelenlegi áram 

igénye 4 900 kWh/év és éves 

hőigénye 64 000 kWh/év. 

 
TUDJON MEG TÖBBET  

  

  
2. Interregionális 

Irányítóbizottsági és 

Koordinációs Egység 

találkozója 

Lengyelországban 

A RURES projekt 2. 

Interregionális Irányítóbizottság 

és Koordinációs Egység ülése a 

lengyel Pałecznica községben és 

Krakkó városában került 

megrendezésre. 

 
TUDJON MEG TÖBBET 
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Megújuló 
erőforrásokra 
vonatkozó 
számológép (az 
Ostrava-i Helyi 
Támogató Csoport 
találkozó) 

A Kereskedelmi Kamara és 

Ostrava városa érdeklődik a 

projekt során kialakítani kívánt 

kalkulátor iránt. Prof. Dagmar 

Juchelkova, Ph.D. és csapata 

bemutatta az előzetes terveket és 

megvitatta a készülő eszközt, 

hogy támogassa a megújuló 

energiaforrásokat előtérbe 

helyező és az 

energiahatékonyságot támogató 

projekteket.  

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

  

  
Ostrava Műszaki 
Egyetem 
(Csehország)  

VŠB – Az Ostrava Műszaki 

Egyetem (VŠB - TUO) fontos 

regionális szereplőként jelenik 

meg, amely szorosan 

együttműködik a regionális és 

városi szervezetekkel, akiknek 

több stratégiai dokumentumot is 

elkészítettek már. A VŠB - TUO 

több mint 20 éves tapasztalattal 

rendelkezik a megújuló 

energiaforrások terén, célja a 

fosszilis tüzelőanyagok 

felhasználásának csökkentése. 

 
ISMERJE MEG a PROJEKT 

PARTNEREIT 

 

 
Sinergija Fejlesztési 
Ügynökség 
(Szlovénia) 

Az Ügynökség 1998 februárjában 

alakult. A Synergija Fejlesztési 

Ügynökség nonprofit és nem 

kormányzati szervezet; a 

szomszédos Pomurje régióban 

lévő alapító települések és 

kamarák tulajdonában lévő 

nonprofit Kft. jogi személyiséggel 

rendelkező közjogi intézménye. 

 
ISMERJE MEG A PROJEKT 

PARTNEREIT 
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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 

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. 

  

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html
https://www.facebook.com/rurescentral/
mailto:delinke.bejczy@westpannon.hu
https://www.facebook.com/rurescentral/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

