
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 RURES projekt első 

6 hónapja 

A megújuló erőforrások és az 

energiahatékonyság fenntartható 

használatának elősegítése a 

vidéki régiókban (RURES). A 

projekt 2017. július 1-jén 

kezdődött, és már megkezdődtek 

az első tevékenységek 

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

 

  
Aufbauwerk Region 

Leipzig GmbH 

(Németország) 

Ismerje meg partnereinket! 

Aufbauwerk Region Leipzig 

GmbH közhasznú európai 

projektügynökség, amelynek 

részvényesei Leipzig városa és 

környéke.  

 
ISMERJE MEG A PROJEKT 

PARTNEREIT  

  

  
Medjimurje Energy 

Agency Ltd. 

(Horvátország)  

Ismerje meg partnereinket! 

Medjimurje Energia Ügynökség 

Kft. (MENEA) 2008-ban jött létre 

az "Energiaügynökségek 

létrehozása Lleidában (ES), 

Medjimurje (HR) és Montpellier 

(FR)" projekt keretében, amelyet 

az Intelligent Energy Europe (IEE) 

finanszíroz. 

 
ISMERJE MEG A PROJEKT 

PARTNEREIT 
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Kick-off találkozó 
Kloster Buchban 

A Rures Kick-off találkozójára 

Kloster Buch-ban került sor, amely 

egy régi kolostor a Leisnig városa 

közelében. 

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

  

  
Helyi támogató 
csoporttalálkozó 
Szlovéniában  

A Sinergija Fejlesztési Ügynökség 

és a Pomurje Helyi Fejlesztési 

Energiaügynökség által 

szervezett 1. Helyi támogatási 

találkozó Pomurje régióban. 

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 

 
Helyi támogató 
csoporttalálkozó 
Horvátországban  

A projekt horvát partnerei 2017. 

november 29-én a második LSG-

találkozót tartották a Čakovec-i 

Mezimurjei Műszaki és Innovációs 

Központban. 

 
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 

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 
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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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