
RE-SEEties je dvojročný projekt, ktorý sa zameriava na neefektívne  
využívanie zdrojov v mestách. Projekt je podporovaný Európskou úniou 
a Programom nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, s účasťou 
ôsmych juhovýchodných európskych samospráv a niekoľkých odborných 
inštitúcií. Cieľom Programu je vyvinúť riešenie na integrované využívanie 
odpadu a energie, vytvoriť efektívne mestské komunity.

RE-SEEties kontakt:
Miestna samospráva Budapešť, Pestszentlőrinc-Pestszentimre,
re_seeties@bp18.hu 

Partneri projektu:
• Miestna samospráva Budapešť, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Maďarsko, www.bp18.hu

• Centrum obnoviteľných zdrojov a zachovávanie energie, Grécko, www.cres.gr

• Talianska národná rada pre výskum – Inštitút metodiky na analýzu životného prostredia,

Taliansko, www.imaa.cnr.it

• Mesta Aigaleo, Grécko, www.aigaleo.gr

• Mesto Potenza, Taliansko, www.comune.potenza.it

• Inštitút klimatickej politiky a metodické centrum Energiaklub, Maďarsko, www.energiaklub.hu

• Mesto Nitra, Slovensko, www.nitra.sk

• Energetický manažment verejnej správy Hargita, Rumunsko, www.spme.ro

• Vedecké výskumné centrum Bistra Ptuj, Slovinsko, www.bistra.si

• Mesto Skopje, Macedónsko, www.skopje.gov.mk

• Severozápadná chorvátska regionálna energetická agentúra, Chorvátsko, www.regea.org

• Macedónske centrum pre efektívne využívanie energie, Macedónsko, www.macef.org.mk

Pridružení strategickí partneri:
• Krajský úrad Hargita, Rumunsko, www.hargitamegye.ro

• Združenie miest a obcí Slovenska, Slovensko, www.zmos.sk

• Energetické centrum Bratislava, Slovensko, www.ecb.sk

• Mesta Ptuj, Slovinsko, www.ptuj.si

• Mesto Ivanic-Grad, Chorvátsko, www.ivanic-grad.hr

Partneri - pozorovatelia:
• ZELS – združenie miestnej samosprávy Macedónskej republiky, Macedónsko, www.zels.org.mk

• Provincia Potenza, Taliansko, www.provincia.potenza.it

• ICLEI - Evropska sekretariat GmbH, Nemčija, www.iclei-europe.org

• Ministerstvo životného prostredia, energie a klimatických zmien, Grécko, www.ypeka.gr

• Inštitút sociológie na Maďarskej akadémii vied, Maďarsko, www.socio.mta.hu
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RE-SEEties je program s dlhodobou víziou premeny juhovýchodných 
európskych miest na efektívnejšie mestské komunity.

Na ktorý problém sa RE-SEEties zameriava?

Európa čelí problémom vyplývajúcich z nadmerného využívania energie a nekon-
trolovanej produkcie odpadu, avšak tieto trendy by mali v budúcnosti ešte stúpať. 
V Juhovýchodnej Európe (JVE) sa tieto problémy prejavujú v neefektívnosti 
využívania prírodných zdrojov, ako aj v nedostatočnej koordinácii a znalosti, ako 
tieto zdroje vedome využívať.

Je nevyhnutné poukázať na spomenuté nedostatky, ktoré si vyžadujú inovatívnejší 
prístup nielen zo strany vlády, ale aj od samotných obyvateľov.

Aké riešenie prináša RE-SEEties?

INTEGROVANÉ VYUŽÍVANIE ODPADU A ENERGIE
Ohľadom horeuvedených nedostatkov sa projekt RE-SEEties v prvom rade integro-
vaným spôsobom zameriava na dva najhlavnejšie prvky, ktoré sa viažu k efektívnosti 
využívania zdrojov – energia a odpad.  Jeho cieľom je vniesť svetlo do problematiky 
týkajúcej sa plytvania energie a nadmernej produkcie odpadu, okrem toho vyzdvihnúť 
možnosti, ako napríklad: výhody zvýšenia povedomia o zachovávaní energie a zhod-
nocovaní odpadu.

SÚSTREDIŤ SA NA VEDENIE MESTA
V záujme dosiahnutia cieľa efektívneho využívania zdrojov je potrebné uvedomiť 
si, že hlavnú úlohu v ovplyvňovaní a motivovaní zmeny správania sa na miestnej a  
regionálnej úrovni má najmä vedenie mesta.  To je dôvod, prečo hlavným ťažiskom 
projektu RE-SEEties sú práve osoby činné v mestských samosprávach. Zvolilo sa osem 
JVE miest a regiónov, aby vytvorili a v praxi využili tieto nové stratégie efektívneho 
využívania zdrojov. Mestá a regióny boli vybrané na základe svojich, už existujúcich, 
politických spôsobilostí a schopnosti rozhodovať. Sú podporované konzorciom  
odborných inštitúcii, ktoré poskytujú odborné znalosti a šírenie informácií v tejto 
oblasti.

Ako dosiahnuť cieľ?

HLAVNÝ CIEĽ: vylepšiť tvorbu integrovanej politiky a zvýšiť spôsobilosť strategic-
kého plánovania JVE mestských samospráv na poli efektívneho využívania energie,  
obnoviteľných zdrojov a zhodnocovaní odpadu.
Podstatou projektu je pomocou inovatívnych riešení, nástrojov a motivácie zmeniť 
konzumné návyky a podporovať meniace sa požiadavky.

Cieľ dosiahneme prostredníctvom nasledujúcich POD-CIEĽOV:

•PROGNÓZA/PREDPOVEĎ  – analýza súčasného a budúceho využívania energie a 
produkcie odpadu na úrovni mestských samospráv s cieľom vypracovať základné 
údaje pre strategické plánovanie.

• TECHNOLÓGIA – aplikácia obnoviteľných zdrojov energie a technológií odpadu v 
mestskom kontexte; identifikovať silné a slabé stránky a potencionálnu synergiu/
súčinnosť  medzi odpadom a energetickými opatreniami pre vytvorenie plánu/ 
zoznamu priorít.

• ZMENA SPRÁVANIA – oslovenie rôznych cieľových skupín s ponukou riešenia  a mož-
ností pre odpadové hospodárstvo a energiu.

• POLITIKA – vývoj inovatívnych nástrojov tvorby politiky, postupy a podnety pre 
efektívnosť cieľových skupín. 

• SYNTÉZA – zhrnutie poznatkov projektu formou integrovaných nástrojov pre JVE 
samosprávy, vychádzať z existujúcich stratégií a nástrojov, ktoré pomôžu k  efek-
tívnemu využívaniu zdrojov v mestských komunitách.   

• SCHVÁLENIE – zabezpečenie širšieho využitia výsledkov projektu v JVE a EU a pod-
pora na všetkých úrovniach tvorby politiky. 

Projekt je financovaný Európskou úniou a Programom nadnárodnej 
spolupráce Juhovýchodná Európa
Trvanie: 2 roky (začiatok október 2012)
Rozpočet: 2.249.000 EUR
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