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5. ETV érintetti fórum és projekttalálkozó 
Brüsszelben 
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A KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója és szakmai vezetője, Herner Katalin, valamint Györki-
Vincze Katinka, a LIFEproETV projekt koordinátora részt vettek a május 31-én Brüsszelben meg-
rendezett projekttalálkozón és a június 1-jén szintén Brüsszelben tartott hibrid szervezésű 5. ETV 
érintetti fórumon. A projekttalálkozón a hét országból érkezett partnerek áttekintették az aktuális 
ügyeket és feladatokat, az érintetti fórumon pedig értékes előadásokat hallgattak meg a környezeti 
technológiákról. 

Május 31-én projektmegbeszélést tar-
tott a LIFEproETV projekt konzorciuma 
az olasz partner, az ENEA székházában. 
A találkozón a konzorcium tagjai megvi-
tatták a közeljövő feladatait és az aktuális 
ügyeket, majd a napot jó hangulatú közös 
vacsorával zárták. A személyes találkozó 
kiváló alkalmat adott egymás jobb meg-
ismerésére, kötetlen beszélgetésre is, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy a partnerek hatéko-
nyan tudjanak együttműködni az elkövet-
kező években a közös cél érdekében.

A KÖVET Egyesület aktuális feladata 
az ETV Tudásközpontok létrehozá-
sának irá nyítása, a létesítő dokumentum 
előkészí tése és a lehetséges központok 
össze gyűjtése a partnerek közreműködé-
sé vel. A hálózat létrehozásával párhuza-
mo san a tudásplatformot is feltöl tik 

tar ta lommal. Ősszel várható a pro mó ci ós 
kampányok indulása nemzeti szin ten több 
országban, ennek érdeké ben a KÖVET 
Egyesület is tájékoztató webiná rokat 
szer vez majd.

Június 1-jén a konzorcium részt vett az 
5. ETV érintetti fórumon a németországi 
partner, az EIT Raw Materials brüsszeli 
székházában. A program hibrid formában 
valósult meg, közel 20 fő személyesen volt 
jelen és több mint 50-en online csatlakoz tak 
az eseményhez. Magyarországot is jelentős 
számú érdeklődő képviselte. A fórum Iza-
bela Ratman-Klosinska, a projekt lengyel 
koordinátora bevezetőjé vel indult, majd az 
Európai Bizottság Kör nyezeti Igazgatósá-
gának Körforgásos Gaz daság, Fenntartható 
Termelés és Fo gyasz tás csoportvezetője, 
Emmanuelle Maire plenáris előadása követ-

kezett, melynek témája a fenntartható 
tech no ló gia változás volt a Green Deal 
kere tében. Az előadás után panelbeszél-
getések következtek négy témában: kör-
nye zeti technológiák és a Green Deal, új 
környezeti technológiák piacra lépése, koc-
kázatcsökkentés a zöld technológiákkal 
kap csolatos befektetésekben és az ETV 
jövője, az együttműködés keretei. A tar-
talmas napot városnézés zárta.

A KÖVET Egyesület munkatársai sok új 
ismerettel, szép brüsszeli élményekkel 
tértek haza. 
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