
November 30-án és december 1-jén több, mint 60 résztvevőnek és vendégnek
mutattuk be PROSPECT irány 2030 programunkat.
A PROSPECT2030 záró konferenciájának célja a hároméves projektmunka
lezárása volt és hogy előretekintsen a közösségi- és magánforrások optimális
felhasználását szolgáló szakpolitikai ajánlások eszköztárának ismertetésével
és beszámolóval a hét regionális akciótervről.
Kielemeztük a jelenlegi Európai Uniós programozási időszak tanulságait,
betekintést adtunk célrégióink eredményeibe és megvizsgáltuk az
energiaátmenet tervezésének funkcionális megközelítését, valamint a
megújuló energia közösségek szerepét az energiaátmenet elősegítésében.
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PROSPECTives-to-2030-final-conference-follow-up.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#Documents


Képzési csomagunk online elérhető! A csomag minden, a projekt keretében
kifejlesztett tudásnövelő és tapasztalatcserével kapcsolatos anyagot tartalmaz, és 7
témát ölel fel.

Az éghajlatváltozás mérséklésére szánt közösségi források optimális felhasználásának
biztosítása: szakpolitikai ajánlásaink célja, hogy hozzájáruljanak a 2021-2027-es
programozási időszakhoz, megcélozva az Európai Uniós, nemzeti és regionális szintű
döntéshozókat, valamint a helyi közigazgatást, civil szervezeteket és más közvélemény
formálókat is, akik a következő hét év programozási folyamatára befolyással lehetnek.
Az elkészült anyag nem korlátozódik a 2014-2020-as programozási időszakban történt
alacsony szén-dioxid-kibocsátású finanszírozás értékelésére, hanem magában foglalja az
Európai Zöld Megállapodás és a „Irány az 55%” Csomag szerinti új stratégiai keretre 
adható válaszokat, valamint a finanszírozási tervezést két dimenzióban, a Többéves 
Pénzügyi Keretben (2021-2027) és a NextGeneration EU helyreállítási csomagban.
Az ajánlások tartalmazzák a PROSPECT2030 által elért eredményeket is, különös tekintettel 
a regionális energiatervezésre és a különféle képzési tevékenységek keretében folytatott
ismeret átadásra. Ajánlásokat fogalmazunk meg a közép-európai makroregionális
stratégiákhoz (EUSDR, EUSAIR, EUSBSR, EUSALP) a kulcsfontosságú döntéshozók
befolyásolása érdekében!

Energiatervezés és energiaátmenet
Épületek energiahatékonysága
Az energiahatékonyság finanszírozása
Fenntartható közlekedés
Megújuló energia rendszerek
Energiahálózatok és infrastruktúrák
Az érintett felek bevonása és a fogyasztók szerepe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

YouTube csatornánkon letöltheti a prezentációkat és megtekintheti az előadások
felvételeit. Minden témához egy rövid bemutatkozó interjú található az oldal tetején!

Képzési csomag

www.interreg-central.eu/prospect2030

Szakpolitikai ajánlások

Projektzáró videó: elköteleződés, elfogadás, csatlakozás

https://youtu.be/_kWXWo6v1bU
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#TRAINING_PACKAGE
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/D.T1.3.1-Framework-policy-recommendation-AACM-final-draft-25.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic1-Energy-planning.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic2-Energy-efficiency-in-buildings.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic3-Financing-energy-efficiency.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic4-Sustainable-transport.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic5-Renewable-energy-systems.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic6-Energy-grids-and-infrastructure.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic7-Stakeholders-engagement-role-of-consumers.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://youtu.be/_kWXWo6v1bU

