
1 PROJEKT: Határon átnyúló tudáshíd a megújuló 

energiaforrások területén Kelet-Szlovákiában és Észak-

Magyarországon  

1.1 Projekttervezet keletkezése – elképzelés, gondolat  

 

A Kassai kerületben 2008-ban lett kidolgozva a Kassai Önkormányzati Kerület Regionális 

innovációs stratégiája, ami elsősorban a korlátok azonosítására és a régió innovációs 

kapacitásának és innovációs kultúrájának fejlesztési lehetőségeire összpontosul vállalkozási, 

akadémiai és közjogi terület. A Regionális Innovációs Stratégia a Kassai Önkormányzati 

Kerület prioritásaira és intézkedéseire tesz javaslatokat a 2007-2013 programozási időszakra 

vonatkozóan annak érdekében, hogy a tudásalapú gazdaságot lényegesen előretolja 

a kiválasztott témakörökben, beleértve az innovációs és technológiai infrastruktúrákat.  

A Kassai Önkormányzati Kerület Regionális innovációs stratégiájának stratégiai 

dokumentuma a NORRIS – North Hungary and Košice Bilateral Regional Innovation 

Strategy (Bilaterális projekt Észak-Magyarország és Kassai kerület Regionális Innovációs 

Stratégiája kidolgozása céljából) projekt keretén belül lett kidolgozva. A NORRIS projekt 

finanszírozása az Európai Unió költségvetéséből történt a 6. kutatás és technológiafejlesztési 

keretprogramon belül. A projekt futamideje 2005. 6. 1-től 2008. 1. 31-ig tartott. 

Finanszírozása 100 %-ban EU-s pénzeszközökből történt. NORRIS projektpartnerek voltak: 

 Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség – NORDA  

 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány – BZLOGI  

 Miskolci Egyetem  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata  

 Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség  

 Műszaki Egyetem, Kassa 

 Regionális Fejlesztési Ügynökség, non-profit szervezet, Kassa  

 CARTIF – Automatizálás, robotika, információs és termelési technológiák, 

Alapítvány, Castília a León, Spanyolország  



 JR-InTeReg – Technológiai és Regionálispolitikai Kutatóintézet JOANNEUM 

RESEARCH, Stájerország, Ausztria 

Tekintettel arra, hogy a Kassai Önkormányzati Kerület Regionális innovációs stratégiájának 

kidolgozása a NORRIS nemzetközi projekt keretén belül történt, ennek részét képezi a Kassai 

Önkormányzati Kerület és Észak-Magyarország közös Regionális innovációs stratégiája. A 

Kassai Önkormányzati Kerület Regionális innovációs stratégiájával és mindkét régió 

Regionális innovációs stratégiájával hozzá járulunk mindkét regionális gazdaság 

összekapcsolódásához is, támogatjuk a határon átnyúló klaszterek keletkezését, partnerségek 

fejlesztését, az egyetemek és kutatás-fejlesztési központok közötti együttműködést szorosan 

kapcsolódva a vállalkozási szektorra. 

A  Kassai Önkormányzati Kerület bemutatott Regionális innovációs stratégiája teljes 

összhangban van a Szlovák Köztársaság 2008-2010 közötti időszakra vonatkozó innovációs 

politikájával és az előkészítés alatt lévő innovációs törvénnyel. Megteremti a feltételeket a 

Kassai Önkormányzati Kerület Regionális Innovációs Központjának létrehozásához, ami az 

innováció fejlesztés alapvető eszköze. A Regionális innovációs stratégia kidolgozása feltételét 

képezi az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő támogatásnak 2007-2013 közötti 

időszakban, ami a Kassai Önkormányzati Kerület innovációs potenciáljának erősítését segíti.
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A Kassai kerület, valamint az Észak-Magyarország régió Regionális innovációs stratégiáik 

készítése során elvégzett analízisek alapján beazonosításra kerültek különféle perspektivikus 

ágazatok mind a két régióban, amelyek együtt (határon átnyúló együttműködés) 

fejlődésképesebbek, mint külön-külön a két régióban. Ezen ágazatok egyike volt a megújuló 

energiaforrások ágazata. A Regionális innovációs stratégiában azonosításra került 29 

regionális projektjavaslat, melyek közül kettő a megújuló energiaforrások ágazatát érintette: 

 Megújuló energiaforrások klaszter – a megújuló energiaforrások klaszter fő célja az 

állandó kapcsolattartás megújuló energiaforrásokat felhasználó vállalatokkal, 

                                                           

1
 

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/Investicne_prostredie/regionalnainovacnastrategia/Stranky/d

efault.aspx  

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/Investicne_prostredie/regionalnainovacnastrategia/Stranky/default.aspx
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/Investicne_prostredie/regionalnainovacnastrategia/Stranky/default.aspx


intézményekkel, tudományos-kutatási bázissal, az igények és problémák azonosítása 

ezen a területen és ezek alapján fejleszteni és fenntartani a megújuló energiaforrásokra 

irányuló versenyképes és innovatív felhasználást a Kassai Önkormányzati Kerülethez 

eső területeken. A megújuló energiaforrások piacának építése és megszilárdítása a 

kerületben. 

 A Megújuló Energiaforrások Technológiai Központja – a kassai Technológiai 

Központ feladata főként a technológiai transzferfolyamatba történő konkrét 

beavatkozásokban rejlik. Ennek a feladatnak fontossága visszatükröződik számos EU-

s politikában, különösképpen azokban, amelyek az ipari és regionális fejlesztésre, 

együttműködésre, kutatás és fejlesztésre vonatkozik – például a hetedik EU kutatási és 

technológiafejlesztési program, OP versenyképesség és gazdasági növekedés, OP 

kutatás és fejlesztés, OP foglalkoztatás és társadalmi befogadás, OP 

környezetvédelem. Ezek a programok támogatják a hasznos kapcsolatot 

technológiatranszfer, innováció és kkv-k között még evidensebben, mint az a 

közelmúltban volt. A megújuló energiaforrások kutatás és fejlesztés eredményeinek 

terjesztése és transzfer általi propagálása úgyszintén hangsúlyozza az Európai 

Bizottság megújuló energiaforrásokkal foglalkozó jelentésében. 

A NORRIS projekt befejezése után, a létrejött és működő projektpartnerség keretében, 

gondolkodni kezdtek egy új projekt kidolgozásán, aminek célja lenne a határon átnyúló 

klaszter kialakítására irányuló kezdeményezés, megújuló energiaforrások terén.  

 A NORRIS projekt team: 

 NORDA – Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség  

 BZLOGI – Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány    

 Miskolci Egyetem  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  

 Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség 

 Kassai Műszaki Egyetem 

 Regionális Fejlesztési Ügynökség, non-profit szervezet, Kassa  

 CARTIF – Automatizálás, robotika, információs és termelési technológiák, 

Alapítvány, Castília a León, Spanyolország 

 JR-InTeReg – Technológiai és Regionálispolitikai Kutatóintézet JOANNEUM 

RESEARCH, Stájerország, Ausztria 



1.2 Forráskeresés  

A felhívás a 2008-as év elején volt meghirdetve: 

„FP7 Capacities Work Programme: Part 3 - REGIONS OF KNOWLEDGE 

Call identifier: FP7-REGIONS-2008-1” 

 

Ezen felhívás keretén belül azonosításra került a 3.1 aktivitás – Elemzések, mentoring, 

kutatási programok integrációja és közös akciótervek megalkotása, ami teljes összhangban 

volt azon szándékkal, hogy a megújuló energiaforrás terén, kiépítődik egy határon átnyúló 

klaszter kialakításához szükséges kezdeményezőkészség.  

A pályázatok benyújtásának határideje 2008 végén volt – ezért elég idő volt egy jó minőségű 

projekttervezet készítésére és a projekt team ismételt összeállítására.      

1.3 A projekttervezet kidolgozása 

A megfelelő felhívás azonosítása után kialakult egy szűkebb projekt team, akinek feladata 

volt a felhívással összhangban kidolgozni a projekttervezetet és létrehozni egy szélesebb 

projektpartnerséget. A team tagjai a Kassai Önkormányzati Kerület (mint jövőbeli 

projektkoordinátor) és a Kassai Műszaki Egyetem – Gazdaságtudományi Kar (mint jövőbeli 

projektpartner) alkalmazottai voltak.  

1.4 A projektpartnerség létrehozása  

Az első lépés a projektpartnerség létrehozása volt a felhívás követelményei szerint. 

Kiindulópontkén az előző projekt projektpartnerségét (NORRIS) alkalmazták, amelyet a 

tervezett projekt igénye szerint módosítottak. 

Az eredeti projekt team alapja: 

 Kassai Önkormányzati Kerület  

 Kassai Műszaki Egyetem 

 Regionális Fejlesztési Ügynökség, non-profit szervezet, Kassa  

 NORDA – Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség   

 Miskolci Egyetem 



 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat – Miskolc Holding 

 CARTIF – Automatizálás, robotika, információs és termelési technológiák, 

Alapítvány, Castília a León, Spanyolország  

A felhívás feltételei szerint a projekt teambe be kellett vonni magáncégeket, amelyek a 

megújuló energiaforrás területén vállalkoznak, ezért ez a projekt team kibővült 

magánvállalatokkal a határ mindkét oldalán: 

 Kelet-Szlovákiai Energetika Rt. 

 Solarklima Kft. 

 Nehézgépipari Gyártómű Kutatás és Fejlesztési Intézete, Kassa Rt.  

 Nagy Ferenczi Kft. 

 ENIN – klaszter   

A projekt team gyengepontja maradt továbbra is az, hogy kevésbé lettek bevonva a nyugat 

európai intézmények, akik a mentor szerepét játszották volna a megújuló energiaforrás 

területén. Az eredeti projektben ezt a feladatot a spanyol CARTIF társaság töltötte be. A 

készülő projekt projektpartnerségébe meghívást kapott az EnviroLink Nortwest társaság 

Angliából, aki közvetlenül a megújuló energiaforrások terén működik.  

1.5 A projekt céljai 

A tervezett alapeszme szerint és a felhívás feltételeivel összhangban megfogalmazódott a 

projekt fő célja, valamint a specifikus céljai.  

 Projekt fő célja 

A megújuló energiaforrások területén a kutatási potenciál erősítése mind a két szomszédos 

régióban (Kassai kerület és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) kutatóintézetek, vállalkozások, 

pénzintézetek és regionális hatáskörű szervezetek hálózata által, és végül új, innovatív, 

határokon átnyúló, kutatáson alapuló klaszter létrehozásának támogatása a megújuló 

energiaforrások területén. 

 Projekt specifikus céljai: 

1. Közös akcióterv létrehozása a határon átnyúló klaszterek kialakítására a megújuló 

energiaforrás területén  



2. Minden kulcsfontosságú és a határ mindkét oldalán megújuló energiaforrás szektorban 

működő szervezetek együttműködésének erősítése 

3. Kutatási infrastruktúra eredményeinek maximalizálása mindkét régióban  

4. Megújuló energiaforrás területén a partnerség megerősítése mindkét régióban  

5. Biztosítani a fejlettebb régiók megújuló energiaforrása területén meglévő 

szaktudásának átadását a Kassai régióba és észak Magyarországra  

6. A „zöld technológiák“ és a „zöld gazdaság“ terjesztése 

1.6 Projektaktivitások – munkacsomagok létrehozása 

Annak bizonyítására, hogy a projekt célkitűzései reálisan végrehajthatóak, a 

projekttevékenységek kilenc munkacsomagra (MCS) lettek felosztva.  

 1. MCS: Projektmenedzsment  

 2. MCS: Módszertan 

 3. MCS: Elemzések és kutatási eredmények integrálása  

 4. MCS: Benchmarking és a jó gyakorlatok beazonosítása  

 5. MCS: Közös akcióterv kialakítása   

 6. MCS: Befektetési és üzleti tervek kialakítása  

 7. MCS: Mentoring és tudástranszfer  

 8. MCS: Disszemináció és tájékozottság  

 9. MCS: Monitoring, értékelés és ellenőrzés 

Az 1.MCS és 9.MCS a projektirányításra irányultak, és ezek célja a projekt sikeres 

megvalósítása és a kitűzött célok elérése volt. A 9.MCS ecseteli azokat az eljárásokat, 

amelyek biztosítják a projekteredmények jó minőségét, kockázatelemzést és 

kockázatirányítást.  

A 2.MCS célja a módszertani alapok nyújtása volt. Meghatározza a közös kutatási keretet, 

meghatározza a módszertani eljárásokat és eszközöket, meghatározza a határokon átnyúló 

elemzések kidolgozásának közös menetét annak érdekében, hogy egységesítsék azok 

outputját és biztosítsák azok összemérhetőségét. A 2.MCS definiálja a módszertani 

eljárásokat a következő munkacsomagokban: 

 3. MCS: Elemzések és kutatási eredmények integrálása  



 4. MCS: Benchmarking és a jó gyakorlatok beazonosítása  

 5. MCS: Közös akcióterv kialakítása   

 6. MCS: Befektetési és üzleti tervek kialakítása  

 7. MCS: Mentoring és tudástranszfer  

A 3.MCS és 4.MCS az elemzések kialakítására és az outputok előkészítésére irányultak az 

5.MCS, 6.MCS, 7.MCS és 8.MCS részére. A 3.MCS lefed minden szükséges elemzést a 

projekten belül, a pénzügyi és gazdasági elemzések kivételével, amelyek a 6.MCS részei. A 

4.MCS a benchmarking és a jó gyakorlat azonosítására irányul, mint belépés a SWOT 

analízisbe.  

Az 5.MCS és 6.MCS közös akcióterv kialakításával foglalkozott, amelyekből az egyes 

kiválasztott projektek és befektetési tervek számára részletes üzleti tervek készülnek.     

A 7.MCS keretén belül mentoring tevékenységek és tudástranszfer valósul meg. A 8.MCS a 

disszeminációra és tájékozottságra szolgál. Ennek a munkacsomagnak célja, hogy biztosítsa 

minden projekteredmény elegendő publikálását, és hogy ezek eljutnak a projektben definiált 

minden célcsoporthoz.        

Minden munkacsomagban (MCS) meg voltak fogalmazva a saját specifikus célok, 

munkafeladatok és kötelező outputok jelentések formájában (report), valamint időpontok ezek 

beadására. Ezen paraméterek definiálása a projektpartnerek együttműködésével készültek, és 

minden munkacsomagnál világosan meg volt határozva egy partner, mint munkacsomag 

vezető. A munkacsomag vezetője a projekt megvalósításakor felelős volt a munkacsomagban 

meghatározott célkitűzések megvalósításáért és a munkacsomag outputjainak átadásáért a 

megszabott időben és minőségben.        

Az alábbi táblázat leírja az egyes partnerek felelősségét a munkacsomagokért, és a projekt 

munkacsomagján belül végzett tevékenységek kezdetének és befejezésének hónapját.  

Munkacsomag Munkacsomag vezetője 
Kezdés 

HÓNAP (M) 

Befejezés 

HÓNAP (M) 

1. MCS Kassai Önkormányzati Kerület 

 

M1 M38 

2.MCS Kassai Műszaki Egyetem M1 M12 



3.MCS Miskolci Egyetem M6 M18 

4.MCS Envirolink M1 M21 

5.MCS Miskolc Holding M20 M26 

6.MCS ENIN Kft. M26 M36 

7.MCS CARTIF M8 M36 

8.MCS Regionális Fejlesztési 

Ügynökség, Kassa 

 

M1 M36 

9.MCS NORDA M1 M36 

  

1.7 Ütemterv és költségvetés alkotása  

Az ütemterv világos meghatározása miatt Gantt-diagramot alkalmaztak. A következő ábra 

ábrázolja az egyes munkacsomag felosztását, feladatát, időtartamát, valamint a jelentések 

benyújtásának időpontját. A diagram felső részében fel vannak tüntetve az egyes 

projekttalálkozók típusai, ezért mindenki pontosan meg tudja határozni, melyik tevékenység 

aktuális a projekt folyamán, milyen projektjelentéseket mikor kell benyújtani és melyik 

projekttevékenységek lesznek bemutatva az egyes projekttalálkozókon.  
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PMC Meeting WP Leaders Meeting Regional Workshops

PMC Meeting & AP Meeting Consensus Building Workshop International Conference

D3.1

D5.4

D8.12

D5.2

D7.6

D6.2

D6.3

D7.5

D4.4

D4.5

D9.2 D9.3

D8.5

D8.6

D8.10

D9.1

D8.7 D8.9 D8.11

D8.8

D8.13

D7.1 D7.2 D7.3 D7.4

D7.7

D5.1 D5.3

D6.1

D3.2

D3.3

D3.4

D4.1

D1.9

D2.2

D2.3

D2.1

D1.7 D1.8

D1.2

D1.5

Task 9.3. Review of the main project deliverables

Task 9.2. Review and assessment of the project success

Task 8.4. Newsletter preparation 

Task 9.1. Setting up the quality procedures, risk analysis and contingency plan

Task 8.8. Awareness raising activities

WP9

Task 8.5. Report on research in the area of energy-efficient tech.and renewable energy tech.prepar.

Task 8.6.

Task 8.3. Promotion materials preparation

WP8 Dissemination and Awareness Raising

Task 8.1. Dissemination strategy preparation 

Task 7.1. Exchange of knowledge, ideas, best practices

Report on energy efficient technologies preparation

Task 8.7. R.on energy solution responding to SMEs spec.energy demands in the reg.preparation

Task 7.2. In-site experience gaining

Task 7.3. Mutual learning models design

Task 8.2.

Task 6.3. Business Plans preparation

WP7 Mentoring and Mutual Learning

Task 5.3. Consensus building workshops 

D8.1

D8.2

WP6 Preparation of business plans for JAP for RES cross border cluster

Task 6.1. Study on the possibilities of financing of the selected Actions within JAP preparation

Task 6.2. Marketing, Financial and Cost benefit analysis preparation

Task 5.1. Identification of topics and priorities for cross border cluster in RES sector

Task 5.2. The strat.&spec.objectives setting&identif.of suitable measures for their achievement

Task 4.4. SWOT analyses preparation

WP5 Preparation of JAP for RES cross border cluster competitiveness enhancement

Task 4.2. List of benchmarking indicators for selected areas preparation

Task 4.3. Identification of the differences and best practices from selected areas

WP4 Benchmarking and Good Practices Transfer

Task 4.1. Benchmarking team creation

Task 3.3. A. of the technological dev. in sel. sector in both regions

Task 3.4. A. of the regional (partly national) capacity for knowledge creation, transfer and use in RES sector

Task 3.1. The availability and comparability of all needed benchmarking data ensuring

Task 3.2. A. of RTD infrastr., R&D instit. and business entities on reg. level with direct impact on sel. sector

Task 2.3. Methodological Workshop

Task 2.1.

WP3 Analysis and integration of research agendas of cross border cluster

Task 1.2. Setting up the communication infrastructure

Prep. of the meth. toolbox for data coll., state of the art def., bench., qualit. and quantit. research

Task 2.2. Methodological toolbox for JAP and BP preparation

Task 1.3. Reporting to EC

WP2 Methodology

Year 2 Year 3

Task 1.1. Project Management

WP1 Project management

D1.1 D1.3 D1.4 D1.6

Analytical phase finished

JAP finished

Analytical phase for Business plan finished

Year 1

Monitoring, Review and Assessment

D4.2 D4.3

D8.4

D8.3

Establishment and maintenance of the contacts with stakeholders and target groups

5

Task 5.4. JAP for cross border cluster in RES sector preparation

1

2

3

4

Project Management structure setting finished

Methodology approach development finished

 

 

A projektcsomagok szerkezete és ezek kölcsönös kapcsolata ebben a projektben 

viszonylag bonyolult volt. Az egyes munkacsomagok kölcsönös viszonyai és kapcsolatai, 

tevékenységei és outputjai grafikus ábrázolására a Pert-diagram volt alkalmazva. Ezt a 

diagramot a következő ábra mutatja.     



 

Ezt követően lett kialakítva a projekt költségvetése pontosan a felhívás követelménye és az 

egyes projektpartnerek igényei szerint.  

A komplett projektjavaslat a felhívásban meghatározott határidőben volt beadva.  

1.8 A projekt megvalósítása 



 

A projekt jóváhagyása és szerződések aláírása után megkezdődött a projekt megvalósítása. A 

jóváhagyott projektjavaslat alapján kialakításra kerültek a projektmenedzsment szervezeti 

elemei. Az alábbi táblázat leírja a döntéshozatali folyamatok és kommunikációs áramlások 

szervezését a projekt megvalósítása alatt.  

A projekt szervezeti felépítése 

 

 

 

 Project Management Committee (PMC) – Projekt Legfőbb Irányító Testülete a 

projektpartner képviselőiből tevődött össze (13 fő) és felelős volt az összes fontos 

döntéséért a projekt futamideje alatt. Ez a szervezeti elem volt a fő és végső autorita és 

felelős volt a projekt végeredményéért. A döntések szavazás útján zajlottak, a 

jóváhagyáshoz egyszerű többségi szavazatra volt szükséges.       



 Project Coordinator – Projektvezető felelős volt a projekttevékenységek mindennapi 

irányításáért, rendszeres vezetői döntésekért és a PMC-vel és Advisory panellel (tanácsadó 

testület) történő kommunikációért.     

 Workpackage Leaders – Munkacsomag vezető felelős volt a rábízott munkacsomag 

részletes végrehajtásáért és irányításáért. Minden munkacsomagnál ki volt nevezve egy 

munkacsomag vezető, aki alkalmazottja volt annak a szervezetnek, amely az adott 

munkacsomag tevékenységéért volt felelős. A projekt határon átnyúló jellege miatt és 

amiatt, hogy sok projekttevékenység párhuzamosan történt a határ mindkét oldalán, 

minden munkacsomaghoz ki volt jelölve egy munkacsomag vezető a határ mindkét 

oldalán. Mindegyik koordinálta a munkatevékenységet saját régiójában.   

 Advisory Panel (AP) Tanácsadó Testület –meghívott szakértőkből tevődött össze, akik a 

KNOWBRIDGE projekttel kapcsolatos területeken működtek. A projekt Tanácsadó 

Testületét hat szakember alkotta különféle területről. A testület a projekt tartama alatt 3x 

találkozott. Ezeken a találkozókon a szakemberek kinyilvánították véleményüket a projekt 

részeredményeivel kapcsolatosan, abból a céljából, hogy a projekt összeredményét 

javítsák.  

 Benchmarking group – Benchmarking csoport – ez a csoport felelt a benchmarking 

készítéséért a 2.MCS keretében kidolgozott módszertan szerint. A csoportba minden 

partner benevezett egy képviselőt. A csoport feladata az volt, hogy összegyűjtse a 

szükséges információkat és aktívan részt vegyen a benchmarking folyamatban.  

 JAP Working group (WG) a  JAP Expert group (EG) – Közös Akcióterv munkacsoport 

és Közös Akcióterv szakértőcsoport – A munkacsoport az 5.MCS tevékenységei keretén 

belül jött létre és 8 szakértőből állt, akik szakértők voltak a megújuló energiaforrás 

területén, mindkét régióból. A szakértői csoport háromszintű volt – európai, nemzeti és 

regionális. Összességében a csoport 5 szakértőből tevődött össze (1 európai szintű, 3 

nemzeti szintű (2 Szlovákiából és 1 Magyarországról) és 2 regionális szintű (egy-egy mind 

a két régióból). Feladatuk a munkacsoport eredményeinek értékelése volt és javaslatokat 

tettek ezek javítására.  

1.9 Kommunikáció a projekt keretén belül 

 



A projekt keretében a kommunikáció projekttalálkozók és közös tevékenységek 

csoportosítása révén történt: 

- A projekt Legfőbb Irányító Testületének (PMC) ülései   

- Tanácsadó Testület (PP) ülései 

- Módszertani workshop (MW) 

- Regionális workshop (RW) 

- Munkacsomag vezetőinek (VPB) ülései 

Az alábbi táblázat a projekttalálkozókat ábrázolja a projekt futamideje alatt: 

S.sz. Megnevezés Hónap (M) 

1 PMC M1 

2 PMC a  PP M8 

3 MW  M8 

4 SK RW M8 

5 HU RW M8 

6 VPB ülés M12 

7 PMC M15 

8 VPB ülés M18 

9 PMC M18 

10 PMC a PP M23 

11 SK RW M23 

12 HU RW M23 

13 VPB ülés M25 

14 PMC M29 

17 VPB ülés M32 

18 PMC a PP M35 

19 SK RW M35 



20 HU RW M35 

 

A személyes találkozókon kívül a projektkommunikáció intenzív e-mail kommunikáció útján 

zajlott, de úgyszintén a projekt honlapján létrehozott intranet adatbázis útján is. A 

bejelentkezés után minden partner rögzíthette a saját tevékenységének aktuális állását, esetleg 

a többi partner által megosztott anyagokat letölthette.   

1.10 A projekt minőségbiztosítása – evaluáció   

 

A projekt közbenső eredményeinek és a projekt összeredményének minőségbiztosítása 

céljából létrejött a közbenső eredmények értékelési rendszere. Ez a rendszer három, 

egymással összekapcsolt folyamatból tevődött össze.  

1 A projektvezető általi folyamatos ellenőrzés 

2 Munkacsomag szintjén végzett ellenőrzés – a munkacsomag vezető végezte  

3 Külső ellenőrzés – közbenső eredmények – a Tanácsadó Testület és felfogadott külső 

szakértők végezték  

1.11 A projekt közvetlen eredményei   

 

A projekt megvalósítása alatt a közvetlen eredmények megjelenítése részjelentések 

formájában történt, ami 34 dokumentumból tevődött össze. A projekt legfontosabb 

eredményének és egyben legfontosabb végeredményének is azon projektek üzleti terveit lehet 

tekinteni, amelyek megvalósításával hosszú távú hatásokat lehetne elérni a megújuló 

energiaforrás területén mindkét régióban.  A határ mindkét oldalán 3 projekttervezetet 

azonosítottak:  

 Kassai kerület:  

1 Befektetési üzleti terv a „Zöldgazdaság Regionális – Képzési – Bemutató Központ – 

Kassa   



2 Meglévő középület átalakításának lehetősége alacsony energiafelhasználású épületté, a 

megújuló energiaforrás hasznosításával.  

3 Biogáz állomás Rozhanovce 

 

 Észak-Magyarország: 

1 Széndioxid kibocsátás nélküli tömegközlekedés létrehozása Miskolcon 

2 Biomassza –Pyroliza – fűtőmű  

3 Határon átnyúló klaszter létrehozása a megújuló energiaforrás területén 

 

A projekteredmények terjesztésének célja, felhívni a lakosság figyelmét azokra 

a lehetőségekre és előnyökre, amelyeket a megújuló energiaforrások és az energia-hatékony 

technológiák kínálnak, ezen kívül tökéletesíteni a magánvállalatok és kutatási szervezetek 

együttműködését régión belül és régiók között is a megújuló energiaforrások területén. A 

projekteredmények terjesztésének céljából a következő aktivitások valósultak meg a projekt 

keretén belül: 

- A projekt honlapja – www.knowbridge.eu  

- 3x szórólap a projektről, a megújuló energiaforrások és energia-hatékony 

technológiák hasznosításának lehetőségeiről a háztartásokban, és a megújuló 

energiaforrások innovációjának lehetőségeiről és hatásáról a régió 

fejlesztésére.  

- 3x információs röpcédula a projektről  

- 3x regionális workshop a Kassai kerületben  

- 3x regionális workshop Észak-Magyarországon  

- 2x nemzetközi konferencia (1 Szlovákiában és 1 Magyarországon)  

http://www.knowbridge.eu/


1.12  Projekttervezet: Befektetési vállalkozási terv „Zöldgazdaság 

Regionális – Oktatási – Bemutató Központ – Kassa   

1.12.1  A projekttevékenységek leírása 

Ez a vállalkozási tervezet leírja az új zöldgazdaság regionális képzési bemutató központ 

alapítását Kassán. Fő cél, a Kassai kerületben kiépíteni új infrastruktúrát a zöldgazdaság 

fejlesztésének támogatására.    

A központ a tervek szerint jogi személyek egyesülete lesz – ami a Kassai kerületben és 

országos szinten is egyesíti a megújuló energiaforrások területén működő összes jelentős 

szereplőt. A központ több típusú szolgáltatást tervez nyújtani. Elsősorban oktatási és képzési 

szolgáltatásokról van szó a megújuló energiaforrás területén különböző célcsoportok számára 

– szolgáltató cégek, tervezőirodák, de úgyszintén magánbefektetők és közszektor képviselői 

számára is. Érdekesség lesz az un. Co-working hely kialakítása, ami új projektmunkákra, 

illetve új vállalatok alapítására fog szolgálni, akik a megújuló energiaforrások területén 

vállalkoznak. A központ klasszikus irodahelységeket is nyújt majd a már meglévő vállalatok 

részére. További szolgáltatások közé fog tartozni az információs, tanácsadói 

szolgáltatásnyújtások és hálózatépítés. A centrum egyik fő célkitűzése, hogy minősítő 

központtá váljon a megújuló energiaforrás terén kelet Szlovákiában.   

A beruházási költségek a tervezet szerint 1 millió EUR, ami az EU Strukturális Alapjából 

lenne finanszírozva.  

1.12.2   Projekt céljai 

A. A projekt fő célja: 

A projekt fő célja az, hogy növelje a megújuló energiaforrás szektor gazdasági jelentőségét 

két határ menti régióban és felhívja a figyelmet a megújuló energiák és energiahatékonyság 

lehetőségeire.  

B. Specifikus célok: 

 

a. Kvalitás technikai feltételeket megteremtése kis innovatív vállalatok 

lokalizációjára, akik kutatás-fejlesztésre, tesztelő szolgáltatásokra és 



oktatási szolgáltatásokra irányulnak kis-széntartalmú és kreatív gazdaság 

területén.  

b. Egy közös határon átnyúló bemutató és képzési központ létrehozása; 

területek: középületek energia-hatékony kezelése megújuló energiaforrások 

hasznosításával, környezetbarát-tervezés.    

c. Logisztikai struktúra létrehozása a leendő klaszter számára, területek: 

zöldtechnológia, környezetbarát-tervezés, tanácsadási szolgáltatások és a 

zöld technológia hasznosítása magán- és közszektorban.  

d. Oktatási és képzési tanfolyamok felkínálása, megújuló energiaforrások 

felhasználására és energia-hatékonyságra az iparban és építőiparban.  

e. Co-working helység létrehozása megújuló energiaforrásra Kassán.  

f. Központ bekapcsolása az összes létező hálózatba Szlovákiában és EU-ban 

– megújuló energiaforrás vonatkozásában.  

g. Tanácsadási és oktatási szolgáltatások felkínálása.   

h. Információk terjesztése a nyilvánosság körében a megújuló 

energiaforrásokról és energia-hatékonyságról.   

1.12.3  Jogi forma 

A tervek szerint a központ jogi személyek egyesülete lesz.  

Az egyesület potenciális tagjai:   

 Kassai Önkormányzati Kerület 

 Kassai Műszaki Egyetem 

 SIEA  

 Megújuló energiaforrások területén működő magánvállalatok képviselői  

 Bankszektor képviselői 

 … 

1.12.4  Termékek/szolgáltatások leírása  



Központ a következő típusú helységeket fogja nyújtani:  

 Co-working helységek 

 Irodahelységek  

 Képzés és bemutató helységek   

 Oktatási helységek   

Központ a következő típusú szolgáltatásokat fogja nyújtani:  

 Oktatás a megújuló energiaforrások területén  

 Minősítő hatóság az egyes megújuló energiaforrás technológiák számára  

 Információs és népszerűsítés szolgáltatások a megújuló energiaforrások területén  

 Tanácsadási szolgáltatások 

1.12.5  A projekt hosszú távú eredményeinek monitorállása 

A projekt hosszú távú eredményeinek monitorállására indikátorcsoportokat hoztak létre, 

amelyeket a projekt befejezése után figyelemmel kell kísérni: 

- Megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés növekedése   

- Megújuló energiaforrásokból származó energiafelhasználás növekedése  

- Technológiai fejlődés a mikro-generációs egységek területén  

- Megújuló energiaforrások energiatermelésével foglalkozó cégek száma 

a Kassai kerületben  

- Megújuló energiák technológiájának szerelésével és szervizelésével 

foglalkozó cégek száma a Kassai kerületben  

- Biomasszát felhasználó cégek száma a Kassai kerületben  

- Geotermikus erőművek száma  



- Fotovoltaikus erőművek száma  

- Középületek felújításának száma   

- Felújított középületek száma  

- Megújuló energia felhasználása a középületekben  

- Megújuló energiaforrások problémájával foglalkozó tudományos- és 

kutatószervezetek száma  

- Képzettségi lehetőségek a megújuló energiaforrások területén a 

kerületben lévő főiskolákon és egyetemeken  

- Képzettségi lehetőségek a megújuló energiaforrások területén a 

kerületben lévő középiskolákon  

- Nem formális tanulási lehetőségek a megújuló energiaforrások területén 

a kerületben  

- Szakemberek minősítésének lehetőségei a megújuló energiaforrások 

területén a kerületben  

 

 

 

 

 

 

 

 


