
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 Napenergia-Fa 

hivatalos átadása 

Puconci településen, 

Muravidék,Szlovénia 

2018. október 12-én a Pomurje 

Helyi Energia Ügynökség 

igazgatója  Bojan Vogrinčič 

hivatalosan átadta Ludvik 

Novaknak, Puconci 

polgármesterének a RURES 

projekt keretében készült 

Napenergia-Fát.. Az eseményre 

Puconci település ünnepe 

alkalmából került sor.  

 

TUDJON MEG TÖBBET   

  
5. Helyi Támogató 

Csoport 

találkozójukat 

tartották a horvát 

projekt partnerek 

A RURES projekt megvalósítása 

keretében 5. Helyi Támogató 

Csoport találkozójukat 

szervezték meg horvát 

partnereink. A találkozót 2018. 

szeptember 25-én tartották a 

Muraközi Technológiai és 

Innovációs Centrumban.   

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

 

  
Napenergia “E-Fa” 

Puconciban 

(Szlovénia) 

Elkészült a szlovén partner 

beruházása. Az E-fa (napenergia 

fa) egy olyan létesítmény, amely a 

környezet és az ökológiai értékek 

védelmét szimbolizálja. Célja pedig 

a közösség tudatosságának 

erősítése a környezeti 

fenntarthatóságot illetően. 

Környezetbarát anyagokból 

készült, az energiát pedig 

napelemek termelik.   

 
TUDJON MEG TÖBBET 
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3. Koordinációs 

Csoport és 

Interregionális Irányító 

Bizottság ülés 

Szlovéniában 

A 3. Koordinációs Csoport 

találkozót és Interregionális 

Irányító Bizottség ülést a 

szlovéniai Moravske Toplicén 

tartották, a Muravidék Régióban. A 

partnerek a RURES projekt 

jövőjéről cseréltek véleményt.  

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

  

  
Helyi Támogató 

Csoport találkozó 

Lipcsében 

Leisnig város új képviselőjének 

személyes bemutatkozása. 

Rückert asszony részletes 

tájékoztatást adott Kolitsch úrnak 

a projekt munkacsomagjai közötti  

összefüggésekről.  

 
TUDJON MEG TÖBBET  

 

 
2. Helyi Támogatói 

Csoport találkozó 

Szlovéniában 

2018 augusztus 30-án 2. Helyi 

Támogatói Csoport  találkozójukat 

tartották a puconci általános 

iskolában a RURES projekt 

szlovén partnerei, a Sinergija 

Fejlesztési Ügynökség és a 

Pomurje Helyi Energia 

Ügynökség.   

  
TUDJON MEG TÖBBET  

 

 

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 
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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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