
ÜNNEPÉLYES KONFERENCIÁVAL ZÁRULT 
A GREENING REGIONS PROJEKT

2017. április 20-án került megrendezésre a „Greening 
Regions”, vagyis “Zöldebb térségekért” című 
projekt ünnepélyes zárókonferenciája a rácalmási 
Jankovich-kúriában. Rácalmás Város Önkormányzata  
a  projektet  azzal a céllal valósította meg, hogy 

ösztönözze a településen és a térségben a megújuló 
energiaforrások használatának terjedését, és erősítse 
az energiatudatosságot, mind az önkormányzati 
intézményekben, mind a lakosság és helyi vállalkozások 
körében. A Norvég Alap által támogatott projektben 
partnerként működött közre Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzata, a Duna-Via Kft., az Energiaklub, valamint 
a norvég Elverum és Stor-Elvdal Önkormányzata is.

A zárórendezvényt a támogatást nyújtó 
Miniszterelnökség képviseletében 
Savanyú Adrián, főosztályvezető 
nyitotta meg, aki példaértékűnek 
nevezte a projektet, melynek 
keretében az energiatudatosságot 
ösztönző szemléletformálás mellett 
a megújuló energia gyakorlati 
hasznosítási lehetőségeit bemutató 
mintaberuházás is megvalósulhatott.

E mintaberuházás eredményeként a 
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde 
fűtését talajszondás hőszivattyúkkal 
biztosítják, valamint napkollektorok 
segítik az épület használati 
melegvízellátását. 

NÖVEKVŐ ENERGIATUDATOSSÁG, ZÖLDEBB TELEPÜLÉSEK
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TARTALOMISMERTETŐ:
• Ünnepélyes konferenciával zárult a Greening Regions projekt
• Polgármesteri interjú
• Beszámoló a norvégiai tanulmányút tapasztalatairól

Savanyú Adrián, a Miniszterelnökség főosztályvezetője



„Ám Rácalmás számára nem csak ez a hozadéka a 
programnak, hanem az is, hogy megalapoztuk a jövőt. 
Megalkottuk ötéves energiastratégiánkat, amely 
az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények 
energiafelhasználásának csökkentését, a helyben 

rendelkezésre álló megújuló energiaforrások 
hatékonyabb kiaknázását, az önkormányzati dolgozók, 
a lakosság és a vállalatok energiatudatosságának 
növelését tűzi ki célul” - mondta el beszédében Schrick 
István, a város polgármestere. 

Miklovich Péter településfejlesztési ügyintéző, dr. Györe Andrea jegyző, Schrick István polgármester, 
Savanyú Adrián, a Miniszterelnökség főosztályvezetője, dr. Hitesy Ágnes, a HBH Kft. ügyvezetője és Alf 
Kristian Enger, Elverum önkormányzati tanácsadója a konferencián

Dr. Györe Andrea, Rácalmás Város jegyzője beszámolt 
arról, hogy a projekt eredményeként felállításra 
került az Energiamenedzsment Ügynökség, mely 
elősegíti az Energiastratégiában megfogalmazott 
intézkedési terv végrehajtását, továbbá tájékoztatást 
és gyakorlati tanácsot tud nyújtani az érdeklődőknek az 
energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatban. 

A “Greening Regions” projektnek köszönhetően Rácalmás 
fontos lépéseket tett a fenntartható településműködés 
megteremtése érdekében, a konferencia pedig már a 
közeljövő energetikai beruházási terveibe is betekintést  
adott.

A “Greening Regions” projekt a Norvég Alap támogatásával valósult meg.

Projekt címe
Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló 

energiák elterjesztése érdekében
Projekt azonosítószáma

HU11-0006-A1-2013
Projekt teljes költségvetése

855 705,30 €
A Norvég Alap által nyújtott támogatás összege

812 920,03 €

További információk 
www.greeningregions.eu
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Az Energiamenedzsment Ügynökség elérhetőségei:

Rácalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.

Tel: 06 25 517 859
Fax: 06 25 517 860

E-mail: beruhazas@racalmas.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és pénteken 8:00-11:00, szerdán 13:00-17:00.

A Greening Regions projekt célja, 
hogy növelje az energiatudatosságot 
és ösztönözze a megújuló 
energiaforrások használatát. Mik a 
lesürgetőbb teendők etekintetben 
Rácalmáson és térségében? 

Azt tapasztaltuk, hogy Rácalmáson 
és térségében sajnálatos módon 
még kevéssé elterjedt a megújuló 
energiaforrások használata. 
Törekvések és jó példák természetesen 
vannak, de nem olyan számban, 
mint elvárható lenne. A lakosság, a 
vállalkozások, de még az intézmények 
is csak most ismerkednek a 
megújuló energiaforrások nyújtotta 
lehetőségekkel.  A legsürgetőbb 
teendő tehát az információhoz való 
hozzájutás biztosítása, az ismeretek 
átadása a megújuló energiaforrások 
felhasználásának gyakorlati lépéseit 
illetően. Rácalmás város ennek 
érdekében hozta létre a Greening 
Regions projekt keretében az 
Energiamenedzsment Ügynökséget, 
ami hasznos információkkal tudja 
ellátni az érdeklődőket.

Milyen konkrét feladatai vannak az az 
Energiamenedzsment Ügynökségnek? 

Az Energiamenedzsment Ügynökség 
felállításával Rácalmás Város 
Önkormányzata a térségben is 
egy egyedülálló kezdeményezést 
valósított meg, mert a környező 
településeken jelenleg nincs ilyen 
jellegű szolgáltatás. Az Ügynökség 
gyakorlati tanácsokat tud adni, 
hogy egy megújuló energiaforrások 
felhasználásával működő 
beruházáshoz egyáltalán hogyan 
fogjunk hozzá, mik a lehetőségek, és 
mi az adott esetben legmegfelelőbb 
változat. Segítséget tud nyújtani 
abban, hogy hová szükséges 
fordulni, amikor valaki megújuló 
energiaforrásokat szeretne használni. 
A helyiek ösztönzése érdekében az 
Önkormányzatnak élen kell járnia a 
fenntarthatóság területén - fejlesztési 
javaslatok összeállításával, illetve 
a beruházások megvalósításának 
előkészítésével ezt is elő tudja segíteni 
az Energiamenedzsment Ügynökség.

Milyen tapasztalatokkal gazdagodott 
Ön személy szerint a projekt során? 
Sikerült olyan hazai, illetve norvég 
jó gyakorlatokat megismerni, 
amik könnyedén megvalósíthatók 
Rácalmáson és térségében is? 

Nagyon sok olyan jó gyakorlatot 
ismerhettem meg, mind hazai 
megvalósított projektek, mind 
a norvég partnereink által 
megvalósított projektek kapcsán, 
melyeket önkormányzati vezetőként 
hasznosítani tudok. A megújuló 
energiaforrások használatával teljesen 
új koncepciók vázolhatók fel települési 
szinten. Fontos célunk a városban 
lévő önkormányzati intézmények 
teljes körű energetikai felújításának a 
megvalósítása, kiegészítve megújuló 

energiaforrásokkal, melyekre jó példák 
kerültek feltárásra a projekt keretében.

Az elmondottak alapján a projekt 
zárását követően is számos további 
terve van a városnak a tudatosabb 
energiafelhasználás, fenntartható 
településműködés előmozdítása 
érdekében. Hosszú távon milyen 
eredményekkel lenne elégedett, 
milyen települést szeretne látni 2020-
ban?

A Norvég Alap által támogatott projekt 
egyik kulcsfontosságú eredménye, 
hogy elkészülhetett Rácalmás Város 
Energiastratégiája. Ebben olyan 
irányvonalak, illetve konkrét fejlesztési 
tervek kerültek meghatározásra, 
melyek a fenntarthatóságot, az 
épületek energetikai korszerűsítését, 
és a szemléletformálást tudják 
helyben szorgalmazni. Célunk, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek energetikai tanúsítvánnyal 
rendelkezzenek, és ezen tanúsítványok 
eredményeit figyelembe véve egy 
olyan fejlesztési program induljon el, 
mely az épületek energiafelhasználás 
csökkentését és megújuló 
energiaforrásokkal való ellátását tudja 
előmozdítani. A Rácalmási Manóvár 
Óvoda és Bölcsőde épületének fűtését 
a Greening Regions projekt keretében 
geotermikus energia felhasználásával, 
talajszondás hőszivattyúk telepítésével 
valósítottuk meg, a következő 
és hosszú távon elérendő célunk 
lehet az ökominősítés megszerzése 
az intézményre. Elégedettséggel 
töltene el, ha a településen működő 
vállalkozások és a településen élő 
emberek egyre több megújuló 
energiaforrást hasznosítanának, 
melyhez segítséget tud nyújtani a 
létrehozott Energiamenedzsment 
Ügynökség is.

INTERJÚ SCHRICK ISTVÁNNAL, RÁCALMÁS VÁROS POLGÁRMESTERÉVEL A PROJEKT 
TAPASZTALATAIRÓL ÉS EREDMÉNYEIRŐL

POLGÁRMESTERI INTERJÚ
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK

BESZÁMOLÓ A NORVÉGIAI 
TANULMÁNYÚT TAPASZTALATAIRÓL

A Greening Regions projektben két norvég önkormányzat, 
Stor Elvdal és Elverum is részt vett. Mindkét település kiemelt 
figyelmet fordít az energia-tudatosságra és a megújuló 
energia hasznosítására. Ennek köszönhetően számos jó 
gyakorlattal tudnak szolgálni az önkormányzati intézmények 
energia-takarékos működtetése, az energetikai fejlesztések 
tervezése és a lakossági szemléletformálás terén egyaránt. 
Ugyanakkor ők is komoly érdeklődést mutatnak a Rácalmáson 
zajló és tervezett energetikai fejlesztések, valamint innovatív 
önkormányzati szolgáltatások iránt. A 2017. áprilisában 
megvalósult tanulmányút kiváló lehetőséget biztosított a 
partnerek közötti tapasztalatcserére.

A norvég Elverum önkormányzata által szervezett 
három napos szakmai tanulmányúton Rácalmás Város 
Önkormányzata, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata és 
a Duna-Via Építőipari Kft. összesen 17 fős közös delegációja 

vett részt. A norvég partnerek bemutatták a helyi geotermikus 
fejlesztéseket, az ottani energetikai tervezési folyamatokat. 
Látogatást szerveztek Elverum távfűtő üzemébe, valamint a 
Sjefstadfoss Vízierőmű állomáshoz. 

Az Elverumtól kb. 150 km-re fekvő Gran városban az energia 
és klíma törekvések szervezéséről Hadeland Regionális 
Önkormányzat képviselője tartott előadást, illetve Sandvikában 
a résztvevők megtekinthettek egy energia pluszos épületet. 
A tanulmányút lehetőséget adott a magyar és norvég 
önkormányzati partnerek közötti jövőbeni együttműködési 
lehetőségek feltérképezésére is.

„Az utazás során a magyar delegáció 
testközelből tapasztalhatta meg azt a 
valóban tudatos norvég hozzáállást és 
megközelítést, amellyel a környezethez, 
természethez, jövőhöz viszonyulnak. Az 
élet minden területén érezhető náluk, hogy 
a természetet csak a szükséges mértékig 
szeretnék kiaknázni saját életükhöz, tehát 
élőhelyüket valóban csak kölcsönkapták 
és azt fenntartható módon szeretnék 
használni és egy élhető formában 
továbbadni a jövő generációknak. 
Kifejezetten az energiahatékonyság és 

energiatudatosság terén is számos már 
működő technológiát, módszert ismertünk 
meg a látogatás alkalmával és érezhető, 
hogy folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy az energia terén újabb és újabb 
megoldások szülessenek. Ehhez igazodóan 
igyekszenek kialakítani a jogszabályi 
kereteket, fejlesztési dokumentumokat 
és a folyamatok egyes résztvevői (pl. 
önkormányzatok) közötti együttműködést. 
Ezek az együttműködések mind nagyon 
hasznos mintákat állítottak elénk mind a 
helyi, mind a regionális szintről. 

Általánosságban jellemzi a norvég 
partnereket, hogy a tervezési 
folyamatokban hosszabb távon 
gondolkodnak nemcsak egy-két évben 
és a megszerzett tapasztalatokat, 
jó gyakorlatokat igyekeznek más 
nemzetek, testvérvárosi kapcsolatok felé 
továbbítani és ehhez a saját pénzügyi 
forrásaikból is hajlandóak áldozni. 
Ebből a tudástranszferből részesült a mi 

küldöttségünk is. Nem lehet elhanyagolni, 
hogy természetesen a Norvégiában 
rendelkezésre álló anyagi forrásokból 
könnyebben lehet energetikai vagy 
környezetvédelmi célú beruházásokat 
megvalósítani, mindazonáltal 
példaértékűek a zöldenergia fejlesztési 
törekvéseik, melyekből más országok is 
erőt, ötletet meríthetnek. Jó példákból 
és gyakorlatokból tehát nem volt hiány, 
melyekből azt is megtanulhattuk, hogy 
néhány, a környezetünk és élőhelyünk 
megóvását, valamint az energia ésszerű 
felhasználását szolgáló beavatkozás nem 
is feltétlenül a financiális háttéren múlik, 
hanem csak olyan egyszerű tényezőkön, 
minthogy a gondolkodásmódunkat, a napi 
rutinszerű folyamatainkat kis mértékben 
megváltoztatjuk. Szükséges azonban, 
hogy ezt a társadalom minden szereplője 
tudja és ezek a szükséges ismeretek 
mindenkihez eljussanak. A látottak 
bármely hazai önkormányzatnak hasznára 
válhatnának.”
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A TAPASZTALATOKAT MIKLOVICH PÉTER, RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÜGYINTÉZŐJE ÖSSZEGEZTE


