
Aquanet- megoldások a hatékony vízgazdálkodással 

kapcsolatos állandó szakmai és ágazati képzésre
LEONARDO DA VINCI PROGRAM



A projekt célja:

Olyan eljárás- és tudás-átadás, amely a 

hatékony vízgazdálkodásra vonatkozó, 

nemzetközi referencia-modellnek tekintett és 

már kipróbált hatékony vízmenedzsment 

eredményeire alapozva (www.life-

optimizaqua.org) folyamatos szakmai képzést 

tesz lehetővé..



Konkrét célok:

• A projekt megoldásokat kínál a hatékony 
vízgazdálkodással kapcsolatos állandó szakmai és 
ágazati képzés követelményeinek teljesítésére. 

• A képzés két nemzetközi referencia-program 
innováció-átadásán alapul: az egyik a LIFE, a másik a 
Leonardo da Vinci program keretében valósult meg, 
és eredményeik fogják képezni azt a szükséges 
pedagógiai és didaktikai alapot, amely az AQUANET 
projekt révén kerül majd átadásra.



A projekt résztvevői
• Projektvezető: San Valero Alapítvány, Zaragoza 

(Spanyolország)
• Partnerek: 

– Instituto Restauration y Medio Ambiente (IRMA – León, 
Spanyolország),

– Europa Innovation Desarrollo (EID – Zaragoza, 
Spanyolország), 

– Agenzia Formativa della Confederazione Italiana
Agricoltori (CIPA – Toscana, Olaszország),

– Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Románia
– Associacao de Desenvolvimento da Regiao do Alto 

Tamega (ARDAT – Portugália), 
– Agroinstitut Nitra (Szlovákia).



A projekt időtartama és 
költs égvetése

• A projekt időtartama: 2007 november 1 -
2009 október 31

• Összköltségvetés: 469.984 Euró

• EU támogatás: 292.900 Euró

– amiből Hargita megye:

• összes: 39.000 Euró , 

• amiből Leonardo 29.000 Euró



Projekt tevékenységek

Az első, Zaragozában megrendezett partnertalálkozón a 

partnereknek az ismerkedésen túl, bemutatták az 

általuk képviselt intézmények és szervezetek 

tevékenységét. A projekt koordinátorai számba vették 

mindazokat a tennivalókat, amelyeket a projekt minden 

egyes résztvevőjének meg kell valósítania, ismertették a 

célkitűzéseket és várt eredményeket, egyúttal 

megvitattak egy sor, a projekt lebonyolításával 

kapcsolatos adminisztratív jelegű kérdést is (pl. a 

technikai, pedagógiai, monitoring és ismeretterjesztő

szakbizottságok létrehozása a projekt keretében).



ElsElsőő projekt  partnertalprojekt  partnertaláálkozlkozóó Zaragoza, 2007Zaragoza, 2007. d. december 16ecember 16--

1919



Első feladatként a Megyei Tanács azokat a 

víztakarékossági eljárásokkal kísérletező, 

vagy víztakarékosságban érdekelt Hargita 

megyei cégeket és alapítványokat kutatja fel, 

akik érdekeltek lehetnek a pályázat 

szempontjából, vagyis akik a pályázat 

tananyaga által megcélzott célcsoportot 

alkothatják



Projekt partnerek

•• Pro Pro AquaAqua TecTec

•• SAVESAVE -- Harghita Energy Management Public ServiceHarghita Energy Management Public Service

•• MicroregionalMicroregional AssociationAssociation ““AlcsAlcsííkk““

•• Hargita megyei FejlesztHargita megyei Fejlesztéési si üügyngynöökskséégg

•• S.C. S.C. InszerInszer SRL SRL 

•• S.C. S.C. AquamedAquamed SRL SRL 

•• S.C. S.C. AquanovaAquanova Harghita SRLHarghita SRL

•• S.C. S.C. HydroteamHydroteam SRLSRL



A projekt végső terméke

Kézikönyv, kiadványok, tanfolyamok, 

CD, DVD, weboldal, virtuális platform, 

amelyek hozzásegítik az érdeklődőket a 

vízgazdálkodással kapcsolatos 

tudnivalók, új módszerek

elsajátításához.




