Köszöntő

Na úvod

Engedje meg, hogy felhívjam figyelmét a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány és Nyitra város Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatásban részesülő,
Magyarország‐Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007‐2013 keretében
megvalósuló programjára, mely a Hulladék, mint megújuló energiaforrás címmel
(HUSK/0901/2.1.2/0207) kerül megvalósításra.

A Nitra város és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közti partnerség oka egy közös
cél, a környezet magas szintű védelmének erősítése, mely a koordinált együttműködés
által haladó, innovatív és nemzetközi jelentőségű lesz.

Pre tých, ktorí majú záujem by sme radi predstavili náš program, Odpad ako obnoviteľný
zdroj energie (HUSK/0901/2.1.2/0207), spoločný projekt medzi mestom
Nitra a
Maďarskou nadáciou pre podporu podnikania, dotovanou Fondom európskeho
regionálneho rozvoja, ktorý je implementovaný pod rámcovým programom, Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007‐2013

Spolupráca medzi mestom Nitra a Maďarskou nadáciou

pre podporu podnikania

predstavuje spoločné úsilie na dosiahnutie dôležitého cieľa: aktívna podpora ochrany
životného prostredia a zvýšenie povedomia o alternatívnych spôsoboch na dosiahnutie
tohto cieľa. Naše spoločné úsilie zabezpečí progresívne inovácie medzinárodného

Célunk

významu.

az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló energiaforrások használatának növelése; a
CO2 és más káros anyag koncentrációjának, továbbá a régió hulladékok általi környezeti

Ciele

terhelésének csökkentése. Szeretnénk feltárni a hulladék energetikai célokra történő

Zníženie spotreby energie, nárast obnoviteľných zdrojov energie; značná redukcia

felhasználásának lehetőségeit, mely tiszta energiaforrást szolgáltat a partnerek határmenti

koncentrácie CO2 a taktiež redukcia špecifických odpadových materiálov v regióne, ktoré

régióinak.

sú škodlivé

Az elérni kívánt eredmények hozzásegíthetik a határmenti térséget, a jövő generációkat
élhető természeti környezetük megőrzéséhez. Jelentősn takarékossági intézkedés
megvalósítására nyílik tér, ami egyúttal új beruházásokat, új munkahelyeket fog jelenteni.
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pre živ. prostredie. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o

odpadových

materiáloch ako potenciálnych zdrojoch energie a úsilím vynaloženým na dosiahnutie
týchto cieľov sa napomôže cezhraničnému regiónu a jeho budúcim generáciám vytvoriť si
a zachovať čistejšie prostredie. Program taktiež podporí ekonomickú aktivitu, vytvorí
nové investičné možnosti a možnosti zamestnania.
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