
 

 
 
 
 

Ez az adatlap a HU-AT RECOM projekt keretében, a vezető partnerrel egyeztetve készült. A HU-AT RECOM projektet  (Regional 
Cooperation Management HU-AT) az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország tartománya, Bécs városa és a Magyar 
Köztársaság támogatja. 

 

 
 

CEEBEE 
Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a 

megújuló energiatechnológiák felhasználásával 
 

Az ötlet 
Az energiatakarékos építkezés témakörben léteznek olyan piacérett technikák, amelyek széles körű 
alkalmazásra várnak. Ebből munkahelyteremtés és regionális értékteremtés formájában jelentős 
gazdasági impulzusok származhatnak. Az ezzel kapcsolatos információk és ismeretek nem megfelelő 
mértékben jutottak el a lakosság köreihez, a települések illetékeseihez, de különösen a kisiparos 
kivitelezőkhöz és tervezőkhöz – a vállalatokhoz -, valamint nem létezett vagy nem volt megfelelő a 
képzési kínálat – elsősorban ezekre az okokra vezethető vissza, hogy nem élnek ezzel a 
lehetőséggel. Ezen akar változtatni a CEEBEE.  

 
A projekt 
A CEEBEE célja, hogy az energiatakarékos építkezés témában létező képzési kínálatot az érdeklődők 
jobban kihasználják, valamint új testreszabott és célcsoport-irányos információk, képzési 
továbbképzési és oktatási formák jöjjenek létre.  Ennek érdekében elemezték a jelenlegi helyzetet és 
határon átnyúló képzési hálózatot hoztak létre.   
Az eddigi képzési hálózati találkozókon való nagyszámú jelenlét (pl. több mint 90 résztvevő 
Hartbergben) és az eddig kifejlesztett képzési ajánlatok – „Vacsora a passzívházban“ és „Passzívház 
-  a legtakarékosabb lakhatási mód“ – iránti érdeklődés azt mutatja, hogy a CEEBEE megfelelően 
közelít a témához, hogy fontos lendületet adjon az energiatakarékos építkezéshez. 
 

Tevékenységek  
 A meglévő képzési lehetőségek és igények felmérése 

 Négy, határon átnyúló képzési ajánlat kifejesztése, beleértve azok kísérleti jellegű 
megvalósítását és négy további projekt kifejlesztését  

 Egy háromnyelvű szótár elkészítése (angol-német-magyar) energiatakarékos építkezés 
és megújuló energia témakörben 

 Egy képzési hálózat létrehozása és további „Center of Excellence“-ként való működtetése   
 

Főbb adatok  
 A projekt időtartama:  2009 januárjától 2011 szeptemberéig (33 hónap) 

 Projektpartnerek   
o  Ausztria: Kelet-stájerországi EU-Regionális Menedzsment (EU-

Regionalmanagement Oststeiermark) (VP) 
Stájerországi-Burgenlandi Passzívház Érdekközösség 
(Interessensgemeinschaft Passivhaus Steiermark-Burgenland) 

o  Magyarország:  Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítány  
 Lenti Kistérség Többcélú Társulása  

 A projekt költségvetése:   
o  Összköltségvetés: 531.465,51 euró 
o  ERFA összesen:  85 % 

 Kapcsolattartó személy: 
Mag. Johanna Ehetreiber, MSc 
E-mail: ehetreiber@regionalmanagement.at, tel.: ++43 3385 8400 

 

További információk: www.ceebee.info  

mailto:ehetreiber@regionalmanagement.at
http://www.ceebee.info/

