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Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap

Partnerséget 
   építünk    A szakmai szemináriumok tervezett időpontjai 2010- és 2011-ben:

A 2011. március végére tervezett projektzáró konferencia minden olyan személynek 
és szervezetnek szól, aki a projektben részt vett, vagy a jövőben az új Multifunkciós 
energetikai és bányászati központ helységeit veszi majd igénybe. 

A szeminárium témái Tervezett 
időpontja Helyszín   A résztvevők 

tervezett száma

1.

A bányászat történelme a Szepesi 
térségben – a 3. alkalommal megtartott 
bányász városok és falvak találkozója 
keretében 

2010 augusztus Sp. Nová Ves 20

2.
Ökoépítészet és környezetvédelem 
-  Ökoházak a gyakorlatban 2010 október Esztergom 20

3.
A bányászat hatása a környezetre és a 
benne rejlő lehetőségek felhasználása 
az idegenforgalomban

2010 november Sp. Nová Ves
Rudňany 20

4.
A szlovák bánya- és vasút, mint 
idegenforgalomi termékek 2010 december Sp.Nová Ves 20

5.
Energetika, mint probléma – a foszilis 
bányászattól a megújuló energiákig 2011 január Esztergom 20

6.

Megújuló energia források – klaszterek 
lehetséges létrehozása és az 
intézmények együttműködésének 
támogatása

2011 január Sp.N.Ves 20

7.
Megújuló energiák a gyakorlatban 
– Legjobb példák bemutatása (Best 
practice)

2011 február Esztergom 20

8.
Energiahatékony házak  és a környezeti 
nevelés 2011 március Esztergom 20 Mesto Spišská Nová Ves

Cím: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Telefon/fax: + 421 53 4176 11/4426 980
e-mail: radnica@mestosnv.sk 
Weboldal: www.spisskanovaves.eu 

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
Székhely: 2500 Esztergom, Zamárd u. 11275
Posta cím: 2501 Esztergom, pf. 334.
Iroda: 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
Telefon/fax: +36 33/400-150
e-mail: ekoku@zpok.hu
weboldal: www.kornyezetkultura.hu, www.renergia.hu

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 
állaspontját.

www.husk-cbc.eu

A projekt címe:

„Výstavba a zriadenie multifunkčného energetického 
a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva /

Multifunkciós enegtikai és bányászati központ létrehozása – 
Határtalan barátság háza“ 

Projekt kód: HUSK/0801/2.1.1/0242

A projekt előzménye:
A projekt alapja egy 2007-es Rochus pályázat, melynek fő célja a bányászat 
és kohászat hagyományainak felélesztése a Közép- és Alsó-szepességben, a 
Gömöri térségben és a magyarországi Ózd városában és környékén. 
A Rochus projekt fő elemeként elkészült a megvalósíthatósági tanulmány 
az új iglói Bányász főtér jövőbeli megépítéséről benne szerepeltetve a 
Multifunkciós energetikai és bányászati központ létrehozását “integrált 
beruházási projektként” (bővebben:  www.rochus.info)

A projekt fő célja:
A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem támogatása a megújuló 

energiaforrások bevezetésével, beleértve a környezetbarát építőanyagokat és 
ezek gyakorlatban történő bemutatását a társadalomnak. 

http://www.husk-cbc.eu


A projekt főbb tevékenységei: 

Környezetbarát, alacsony energiával működő Multifunkciós energetikai és 
bányászati központ megépítése – Határtalan Barátság Háza Iglón.
A központban helyet kap egy energetikai tanácsadó iroda, valamint helyet kapnak 
a bányászati szövetség irodái és a Kassai Szlovák Műszaki Múzeum kirendeltsége is 
az épületbe költözik. 

A projekt várható, határon átnyúló hatásai:

•	 Megalapozásra kerül egy intézményi háttér, mely biztosítja a megújuló 
energiák felhasználását támogató környezetvédelmi egyesületek 
együttműködését.  

•	 A határon átnyúló környezetbarát építési és műszaki megoldások iránt 
megnövekedett keresletet támogató tevékenysékeg elindítása.  

•	 Hosszú távú együttműködés alakul ki az idegenforgalommal foglalkozó 
vállalkozók és szolgáltatók közt a határon átívelve régiókon keresztül. 

•	 Hozzájárulás az új gazdasági fejlődésekhez, főként a megújuló 
energiaforrások felhasználásához és a turizmus fejlesztésének 
támogatásához. 

A projekt főbb tevékenységeinek időtáblája 2009 – 2011: 

A projekt finanszírozása:

A projekt teljes költségvetése, több mint 1 948 000 €. Finanszírozása a következő: 
 
•	 ERDF - támogatás                                                                                                   85% 
•	 Állami költségvetésből származó támogatás                                               10%
•	 Igló (SNV) város önrésze                                                                                        5% 
•	 Esztergomi Környezetkultúra Egyesület önrésze                                           5 %

gondolkodási és magatartási mintáinak ön-és környezetpusztító voltát. Fel 
kívánja ébreszteni a vágyat a változtatásra, fenntartható és ökologikus alternatívát 
kíván bemutatni, segíteni szeretné a közösségek fejlődését, melyek alapjául 
szolgálnak a változások megvalósításához.Egy Interreg projekt keretében 2008-
ban feltérképezte Komárom-Esztergom megye és az Ister-Granum Eurorégió 
magyarországi területén a megújuló energiaforrások potenciálját, legjobb 
gyakorlatok példatárát készítette el, bemutatva a legjobban alkalmazható 
példákat, valamint felépített egy Ökoházat Esztergom-Búbánatvölgyben, mely 
széleskörű szolgáltatásokkal működő bemutató ház.

Az egyesület főbb tevékenységei:

- Ingyenes lakossági környezeti tanácsadó iroda működtetése 
iskolai, óvodai foglalkozások megtartása, rendezvények szervezése 
környezetvédelmi témakörben

- az energiahatékonyság és megújuló-energia hasznosítás 
népszerűsítése

- részvétel az épületek kötelező energetikai auditjának tájékoztatási 
kampányában

- vállalatok működésének ellenőrzése környezeti szempontból
- civil szervezetekkel, hatóságokkal és a médiával való együttműködés 

A projekthez kapcsolódó tevékenységek:

8 szeminárium a “Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013”-ra öszpontosítva. 

4 szeminárium a Magyarországi oldalon kerül megrendezésre melyek fő 
szervezője az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület. 

4 szeminárium Iglón (Spišská Nová Ves) kerül megtartásra. Ezek fő szervezője Igló 
város.

 
A szemináriumok témái: 

- Környezetvédelem és a megújuló energiák felhasználásának 
összefüggései.

- Az idegenforgalom versenyképességének megerősítése a határmenti 
térségben, a térség történelmi és bányászati hagyományában rejlő 
lehetőségek segítségével.

Az emberek és közösségek szociális és kulturális összetartásának támogatása a 
szlovák, magyar határ mentén

A projekt tevékenységei 12/09-
03/10

04/10-
07/10

08/10-
11/10

12/10-
03/11

A projekt jogi, pénzügyi és adminisztratív 
megvalósításának biztosítása X

Multifunkciós energetikai és bányászati 
központ felépítés X X X

Intézmények betelepülése a multifunkciós 
központba X

Projekt nyilvánosság felé történő 
komunikációja X X X X

 
Projekt vezető partnere:

Igló város (Mesto Spišská Nová Ves)

Igló városa a 369/1991 sz. önkormányzati törvény 
alapján fejlesztési egységként is működik. Egyértelműen 
meghatározott önkormányzati feladatai vannak számos 
területen. Felelős a saját területe fejlesztéséért és az itt 
élők életkörülményeinek javításáért. Nem csak a város 
problémáival és szükségleteivel foglalkozik, hanem 
gyorsan kell reagálnia a változó környezeti hatásokra 
is. Igló városa jelenleg a 2011-2018 időszak fejlesztési 
dokumentumait készíti.

A város fejlesztés prioritásai:
A város fejlődését biztosító fejlesztési projektekhez tartozik ez a projekt is.

Határontúli projekt partner:
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Az egyesület 1994-ben alakult. Ma kiemelten 
közhasznú társadalmi szervezetként tevékenykedik 
a környezetvédelem, természetvédelem, környezeti 
nevelés, fogyasztóvédelem és területfejlesztés 
területén. 
Az egyesület küldetése tudatosítani jelen világunk 


