Köszöntő
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részt vett a
Nyitra város által koordinált, Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében megvalósuló, Hulladék, mint megújuló
energiaforrás (HUSK/0901/2.1.2/0207) című projekt
szakmai megvalósításában.
A projekt az energiafelhasználás csökkentésére, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére, a
CO2 és más, üvegházhatást fokozó károsanyag men�nyiségének csökkentésére, továbbá a régió hulladékok
általi környezeti terhelésének csökkentésére irányul.
Célja feltárni a hulladék megsemmisítésének járulékos
értékkel, pl. energiatermeléssel járó módjának lehetőségeit.
A projekt 2011.január 1. és 2012.február 29. között valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával.
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Jelen kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Megvalósuló tevékenységek
Bevezető workshop Magyarországon
A rendezvényen a megújuló energiaforrások terén
dolgozó szakemberek, egyetemi tudósok és vállalatok
vettek részt.
Tanulmány és helyzetfelmérés a hulladékgazdálkodás magyarországi helyzetéről, az energetikai potenciál meghatározása a határmenti
terület szempontjából
A tanulmány leírja a hulladékgazdálkodás jelenlegi
helyzetét és az energetikai potenciál meghatározásának módjait, ill. felhasználási lehetőségeit, egyúttal
ismerteti az alternatívák kiválasztásának kritériumait.
A tanulmány letölthető
a www.hulladekbol-energia.hu oldalról.

A hulladék-felhasználás, mint MEF lehetséges
módjainak tanulmánya
Nyitra városában kidolgozásra kerül (a biogáz-állomásokra összpontosítva),a CO2 kibocsátás csökkentésére
tett intézkedések kontextusában, a”Polgármesterek
Egyezményének” értelmében.
A tanulmány letölthető a www.energiazodpadu.sk
oldalról.
Nyilvánosság informálása
A határ mindkét oldalán meglévő nyilvánosság informálását szolgáló tárgyi produktumok nagyon fontosak az egymás irányában, de a partnerségen kívülre
irányuló információáramlás számára is

Szakemberek találkozói
Az információáramlás folyamatossága és az együttműködés intenzitása érdekében folyamatosan
megvalósulnak mindkét partner szakembereinek találkozói, melyek nélkülözhetetlenek a menet közben
tett észrevételek és a részeredmények megítélése
szempontjából.
Záró workshop
A vezető partnernél, Nitrán megvalósuló workshop
mintegy összefoglalása lesz a partnerek hulladékgazdálkodás- és megújuló energiaforrások problematikájához való innovatív hozzáállás kialakítására tett
erőfeszítéseinek.

