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A következő Fenntartható Fejlődési Célokhoz járul hozzá: 

17. Partnerség a célok eléréséért 

Alcél: 17.17 Ösztönözzük és elősegítjük a közszféra, köz- és magánszféra, illetve civil társadalom 

szereplői között a hatékony partnerséget, az ilyen együttműködések tapasztalataira építve, 

stratégiáikból merítve. 

7. Megfizethető és tiszta energia 

Alcél: 7.2 2030-ra jelentősen megnöveljük a megújuló energiák részarányát a világ 

energiaellátásában. 

 Alcél: 7.3 2030-ra világviszonylatban megduplázzuk az energiahatékonyság fejlesztésének ütemét. 

 

Rövid leírás 

A Partnership for New Energy Leadership 

2050 (PANEL 2050 – Új energiarendszer 

kialakítására irányuló társulás) 

elnevezésű projekt az Európai Unió 

Horizon 2020, kutatás-fejlesztési és 

innovációs program keretében valósul 

meg, és célja, hogy a helyi érdekelt 

szereplőknek nyújtott szakmai segítségen 

keresztül elősegítse az energiaátmenetet 

a közép-kelet-európai közösségek 

számára, annak érdekében, hogy 2050-re 

szén-dioxid kibocsátásukat jelentősen 

csökkentsék. 

A hároméves projekt keretében önkormányzatokból, kutatókból, civil és üzleti szervezetekből, illetve 

magánszemélyekből széleskörű szakmai hálózatok jönnek létre 10 közép-kelet-európai mintaterületen, a 

Balti országoktól Magyarországon át Macedóniáig. A hálózatok meghatározzák a mintaterületek energetikai 

jövőképét, egy alternatív energiastratégiát dolgoznak ki, majd a mentén helyi akciótervek készülnek el, 

amelyek figyelembe veszik a valós fejlesztési igényeket és elérhető finanszírozási lehetőségeket. 

E mellett a csatlakozott helyi szereplők számára helyi és nemzetközi szinten is szakmai továbbképzést nyújt 

a projekt. A legaktívabb helyi szereplők (forerunnerek) kiemelt segítséget kapnak, hogy később képesek 

legyenek maguk is elősegíteni a hálózat fejlődését, és más földrajzi területen is elősegíteni az alulról építkező 

energiaátmenetet. A projekt lehetőséget nyújt, hogy a hálózatban lévő tagok egymással és a más hálózatban 

lévőkkel interakcióba lépjenek: híreket, dokumentumokat osszanak meg egymással, közösen projekteket 

fejlesszenek. Ennek a felülete a ceesen.org honlapon keresztül érhető el. 

Eredmény 

A projekt még 2019 márciusáig tart, de eddig is a magyar mintaterület – Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves 

megye – több mint 60 csatlakozott taggal rendelkezik. 2018 második felében fog elkészülni a mintaterület 

energiastratégiája és legkevesebb 10 akcióterv. 

Összeállította: WWF Magyarország 

http://wwf.hu/ 
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