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Tisztelt Képviselő-testület!

A RECORA projekt 5 ország 8 együttműködő partnerének kezdeményezéseként jött
létre, az INTERREG IIIC európai uniós program támogatásával. Az Európai Fejlesztési
Alap 2005. és 2007. között közel 150 000 euróval támogatta Gödöllő azon törekvését, hogy a
megújuló energiák kistérségi hasznosításának lehetőségeit mélyebben feltárja.

A RECORA projekt 34 hónapja igazolta, hogy a 2005-ben kitűzött projekt célokat Gödöllő
városa és a partnerek elérték.

Gödöllő kidolgozta a megújuló energiák hasznosításának műszaki irányelveit tartalmazó ké-
zikönyvet, amely az energia-hordozók fizikai és energetikai jellemzőinek leírása mellett, faj-
lagos mutatókon keresztül nyújt közérthető tájékoztatást az energia hatékonyságról és az
energia felhasználásról.

A kézikönyv a megújuló energiaforrások 12 legjellemzőbb hasznosítási megoldását részletes
műszaki és technológiai leírásokkal, energiatermelési mutatókkal mutatja be, illetve javaslatot
ad megvalósíthatósági tanulmányok felépítésére.
Szakértők az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Társulás 106 településén végzett energia-potenciál felmérés eredményeire ala-
pozva három megvalósíthatósági tanulmányt dolgoztak ki a következő területekre vonatkozó-
an:

- 5,6 MW összteljesítményű biomassza erőmű létesítése a Gödöllői Ipari Parkban;

- a gödöllői geotermikus energia hasznosítása tömbfűtő műben;
- az Ökörtelek-völgyi komposztáló telep hulladékhőjének hasznosítása hűtésre.

A VÜSZI Kht. munkatársai és az általuk felkért külső szakértők folyamatos közreműködéssel
járultak hozzá a többi projektpartner által megjelenített eredményekhez. Ezek hasznosítására
bővülő partneri körrel követőprojekt formájában törekedni lehet, melyre most lehetőség nyílik
az i-RECORA – „intelligens” RECORA pályázat keretében.

Az i-RECORA projektben egyes partnerek a lezárult RECORA projekt résztvevői, egyesek
újak. A „régi” és az „új” projektpartnerek együttműködésével nagy lehetőségek adódnak a
projektrégiók közötti tapasztalatcserére és tudástranszferre. A régi partnerek a RECORA pro-
jektben már tapasztalatot szereztek a regionális potenciál felmérésében és ezzel is támogathat-
ják új partnereiket az i-RECORA projektben. Ezen felül a RECORA során nyert eredmények
az új partnerek rendelkezésére állnak és ők ezeket saját projektrégióikban felhasználhatják.
Ilymódom a regionális potenciálelemzések felgyorsulhatnak. Az anyagáramokkal történő
munka az úgynevezett „régi” partnereknek is új ismereteket nyújt, amelyeket helyi/regionális
projektjeikben hasznosíthatnak.
További előnye a i-RECORA pályázatnak, hogy elődje a RECORA sikereket ért el
(EUREGIO Innovációs Díjjal tüntették ki), mely nagy lehetőséget biztosít a további pályáza-
tok elbírálásánál.
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Gödöllő város Képviselő-testülete a 250/2007. (XI.7.) sz. önkormányzati határozatában kife-
jezte csatlakozási szándékét az i-RECORA Európai Uniós Pályázati projekthez, egyben vál-
lalta, hogy a pályázathoz szükséges 15 %-os önrészt költségvetésében a projekt keret terhére
biztosítja. Hozzájárult ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a pályázat kivitelezését, lebonyolí-
tását a VÜSZI kht. végezze.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 96/2008. (IV.03.) sz. önkormányzati határozatban kifeje-
zi csatlakozási szándékát a Central Europe program - FloMaAt projekthez, egyben vállalja,
hogy a pályázathoz szükséges 5% önrészt (100.000 EUR-t) továbbá, a pályázat írás költségét
(1.500 EUR) költségvetésében biztosítja a projekt-keret terhére.

Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln (AT), - mint projekt vezető - a
pályázatot kidolgozta és azt elfogadásra benyújtotta az INTERREG IVC keretében.

Az i-Recora pályázatot formai hibákra hivatkozással 2008. júniusában elutasították.
A FloMaAt projekt keretében beadott pályázat nem nyert, eredménytelenül zárult.

Az i-Recora projekt a formai hibák kijavítását követően ismételten beadásra kerül. Az eredeti
projektcélból nem valósítható meg a vákumcsöves napkollektor beruházás, mert mintalétesít-
mény építésekhez a projekt nem járul hozzá.

Eredetileg 16 projekt partner vett volna részt a projektben melynek teljes költségvetése
4.486.636 €, melyből a támogatott rész 3.712.157 €, az önrész 774.479 €. Ebből Gödöllő költ-
ségvetése 233.387 €, melyből 198.379 € a támogatott rész és 35.008 € az önrész.
A vákumcsöves módosítás miatt jelenleg Gödöllő tervezett új költségvetési főösszege
222.468,13 €, melyből a támogatott rész 189.097,91 € és az önrész 33.370,22 €.
Amennyiben a tervezett projektpartnerek számában változás történik, úgy a támogatás mérté-
ke és az önrész is változhat számszakilag, azonban a projekt keretén belüli 15 %-os önrész
arány nem változik meg.

A pályázat céljai:
A két elsődleges, hosszú távú cél az i-RECORA projektben a CO2 kibocsátás csökkentése
és energetikailag önálló régiók kialakítása.

Az önállóság (régi görögül autarchia) általánosságban azt jelenti, hogy egy szervezeti egy-
ség vagy egy ökoszisztéma más forrásoktól független. A megcélzott energetikai önál-
ló0sággal a térség függetlenné válhat a helyi források (biomassza, talajhő, nap- és szél-
energia, vízenergia) felhasználásával az áram-, hő- és üzemanyagimporttól.

A i-RECORA pályázat célja Gödöllő Város vonatkozásában:
· Gödöllő energetikai koncepciójának kidolgozása.
· 12 településre kiterjedő energetikai koncepció kidolgozása.

· Kistérségi energetikai ügynökség megvalósítási tanulmányának kidolgozása.
· Passzív ház megvalósíthatósági tanulmánya, építészeti terv elkészítése.

· "Jó gyakorlat" szeminárium megrendezése.
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A fent említett konkrét feladatok mellett – a korábbi RECORA programhoz hasonlóan – az
ismeretek fejlesztésére workshop-ok, szemináriumok, konferenciák keretein belül nyílik lehe-
tőség.  A projekten belül elért eredmények és megszerzett információk publikációira, marke-
ting anyagok készítésére, és a promótálásra is külön költségkeret került betervezésre.

Az i-RECORA projekt tervezett költségeiből 85% az EU támogatása, így önrészként 15%-ot
részt szükséges vállalni az Önkormányzatnak.

A projekt időtartam 3,5 év.
Pénzügyi lebonyolítása utófinanszírozás.

Javasolt lebonyolító: VÜSZI Kht.

A projekt beadásához szükséges, hogy az önrészek biztosításához az új ígérvények legkésőbb
2009. január 7-ig a projektvezetőhöz Tullnba beérkezzenek.

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát az i-RECORA Európai
Uniós Pályázat projekthez, egyben vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 15%-os önrészt
költségvetésében a projekt keret terhére biztosítja. Hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén a pályázat kivitelezését, lebonyolítását a VÜSZI Kht. végezze.

Gödöllő, 2008. december „4 ”.

Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn

szervezési vezető- tanácsos
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