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FELHÍVÁS A REPLIKÁNS PARTNEREK RÉSZÉRERE
Szeretne hozzájárulni az EU 2030-as céljaihoz? Szeretne “Fenntartható Energia Régióvá” válni?
Szeretné elsajátítani egy hatékonyabb energiatervezés új módszereit? Készen áll annak radikális
átgondolására, hogyan lehet a közösségi forrásokat hatékonyabban felhasználni?

A PROSPECT2030 projekt partnerei
elkötelezettek a közösségi források
hatékonyabb felhasználása érdekében a
tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására
az energiatervezés és innovatív pénzügyi
mechanizmusok kidolgozása területén. Idáig
négy tudásfejlesztő workshop megrendezésére
került sor, a legutóbbi során az Energia
Forgatókönyv elemzéséről tartott előadást
Prof. Claudia Dalbert, Szász-Anhalt Környezeti
Mezőgazdasági és Energiaügyi Minisztere.
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ISMERET BŐVÍTÉS

ENERGIA AKCIÓTERVEK
Véglegesítettük a hét partner régióra vonatkozó
energia akciótervekhez az adatgyűjtést: ezen
információkat egy olyan modell kidolgozásához
használjuk fel, amelynek középpontjában az
energiahatékonyság és a megújuló energia-
termelés növelése, illetve a szén-dioxid
kibocsátás csökkentése áll. A minta régióink
ezután továbbfejlesztik és az év vége felé
véglegesítik a kidolgozott modellt, annak
érdekében, hogy a különböző fejlesztési
forgatókönyvek kiértékelése is megtörténhessen.

https://forms.gle/n9PJb41M6GSUNH7d6
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Two-case-studies-at-4th-capacity-building.html


A nettó nulla kibocsátási cél 2050-re történő megvalósítása,
a zöld gazdaságba való átmenetet célzó különböző EU-s
beruházások kihívásait lehetőségekké kell átformálni.
A meglévő kezdeményezések, például az EU Green Deal még
csak a célkitűzéseket tartalmazza, az egyes országok és
régiók személyre szabott igényeire nem tér ki. 

Világossá vált, hogy a közösségi források lehetőségei
messze nem elégségesek a zöld átmeneti folyamat hatékony
és eredményes támogatásához. Ennél fogva a következő
programozási időszakban a közösségi finanszírozásnak arra
kell összpontosítania, hogy a vissza nem térítendő
támogatásokat pénzügyi eszközökkel váltsa fel, továbbá
erőteljesen építsen a különféle magánfinanszírozási
lehetőségekre.

Szeretnénk megosztani Önökkel az összefoglaló jelentést, amely összegzi a 7 célrégiónk alacsony szén-
dioxid-kibocsátású beruházásokat célzó finanszírozások elemzését. A jelentés célja az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású szektor fejlesztésére szánt közpénzek felhasználásának strukturált értékelése
volt a PROSPECT2030 kiválasztott területein a 2014–2020-as programozási időszakban.
A fő szakpolitikai következtetések és ajánlások többek között a zöld gazdaság jobb horizontális
integrációjára, megerősített regionális éghajlati és energia programok / cselekvési tervek létrehozására
és a támogatások pénzügyi eszközökkel történő felváltására irányulnak. Teljes jelentés ITT található. 
Néhány részlet:

A kölcsönös tanulás folyamán
(PPL), minden projekt partner
egyebek között megosztja
a sajátos nemzeti és regionális
pénzügyi megoldások terén,
valamint magán társfinanszírozási
rendszerekben szerzett
tapasztalatait.
Mindegyik ülés nyilvános: tekintse
meg a PPL ülések időpontjait és
csatlakozzon hozzánk!

FÓKUSZBAN: Összefoglaló jelentés

EWRC Itt megtekinthető! Valósítsuk meg a karbonsemleges régiókat

Kölcsönös tanulás

www.interreg-central.eu/prospect2030

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

REGIONÁLIS ESEMÉNYEK
A Covid-19 helyzet ellenére, az összes
projekt partner sikeresen megrendezte az
első helyi rendezvényét! 2020. február és
november között beszélgetésre hívtuk
az érdekelt feleket és érdeklődőket, ahol a
téma a regionális dekarbonizáció és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
energiatervezés volt: tekintsék meg a
legfontosabb eseményeket.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report-rev29102020.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PPL-sessions-schedule.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report.html
https://euregionsweek2020-video.eu/video/lets-make-carbon-neutral-regions-happen
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Regional-events-schedule.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Regional-events-schedule.html

