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“For a greener future of rural area”

Introducere
La întâlnire au fost prezenți reprezentanții
partenerilor din proiect. Fiecare lider de
pachet de activități a prezentat nivelul la
care s-a ajuns cu implementarea pachetului
respectiv, după care fiecare partener a
prezentat situația activităților realizate în
diferite pachete de activități.

http://www.terre-project.eu

Szolnok (Ungaria) – martie 20-21, 2014
Conform calendarului de activități, în perioada 20-21. martie 2014., a fost organizat a
3-a întâlnire de parteneri în localitatea Szolnok (Ungaria).
În concordanță cu agenda întâlnirii, în primul rând, viceprimarul domnul Szabó István,
a transmis salutul de bun venit din partea primarului către reprezentanții partenerilor.
În continuare Dr. Illés Zoltán, secretar de stat la Ministerul Mediului, și-a exprimat
părerea că se simte onorat pentru că a întâlnit specialiști care lucrează în același
domeniu cu dânsul, pentru implementarea unui asemenea proiect util. A subliniat
importanța protecției mediului pe lângă aspectul economic al strategiei privind
utilizarea potențialului de resurse de energie regenerabilă.
Domnul Luciano Natalini a punctat schimbările care au intervenit în procesul de
implementare al proiectului. O astfel de știre importantă a fost aprobarea schimbărilor
de buget, solicitate de parteneri.
În continuare fiecare lider de ”pachet de activități” (WP-work package) a prezentat
nivelul la care s-a ajuns în implementarea pachetului respectiv, și totodată a explicat
următorii pași ce trebuie urmați de fiecare partener.
După care fiecare partener a prezentat situația la care a ajuns în implementarea
pachetelor de activități WP 3 și WP 2, ca cei prezenți să știe despre activitățile
realizate.
Reprezentanții Universității IUAV din Veneția (Italia) au prezentat o aplicație practică
pe care l-au derulat cu ajutorul celor prezenți. Acest scenariu urmează să fie repetat
de fiecare partener în parte în regiunea de unde provin, cu persoanele cheie și
reprezentanții grupului țintă.
În a doua zi a întâlnirii întreaga echipă a vizitat niște exemple de urmat, investiții în
domeniul folosirii resurselor de energie regenerabilă. Astfel am avut ocazia să vizităm
un colegiu din Szolnok unde funcționează un sistem de pompe de căldură, coroborat
cu un parc de panouri fotovoltaice, care asigură curentul electric. După care partenerii
au vizitat cel mai mare parc de panouri fotovoltaice din Ungaria, lângă localitatea
Újszilvás – unul din partenerii din proiect..

