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EREK - European Resource
Efficiency Knowledge Centre –
Európai Erőforrás Hatékonysági
Tudásközpont
A tudásközpontot az Európai Bizottság kezdeményezésére hívták életre 2018-ban. Az
EREK Network-nek mintegy 69 szervezet a
tagja, köztük a KÖVET Egyesület is. A tudásközpont célja a vállalkozások, elsősorban a
KKV-k tájékoztatása, informálása az erőforrás
hatékonyság, környezeti megtakarítások és
a körforgásos gazdaság területén. A hálózat
tagjai jó gyakorlatokat, programokat és eszközöket tettek elérhetővé az EREK program honlapján: www.resourceefficient.eu. Az adatbázis,
a több száz jógyakorlat és az erőforrás hatékonysággal kapcsolatos önértékelő teszt, bármely vállalkozás számára elérhető, azonban
az információk egy része csak regisztrációt
követően. Élelmiszeripar, építőipar, textilipar,
gépipar, műanyagipar, vendéglátás, hulladékfeldolgozóipar és az irodai munkavégzés is a
fókusz terület részét képezi, míg az erőforrás
hatékonysági jógyakorlatok kitértek az anyag,
energia- és vízhasználatra valamint a hulladék- és karbonkibocsátásra.
A kétéves projekt során konferenciákkal és
műhelymunkákkal is igyekeztek közelebb hozni
a témát az európai vállalkozásokhoz, tagvállalatait a KÖVET is időről-időre értesítette az
éppen aktuális rendezvényekről, programokról,
bár hazánkban nem volt hivatalos EREK rendezvény a program ideje alatt.

A kétéves EREK projekt zárórendezvényét
2019. szeptember 25 – 26-án rendezték meg
Brüsszelben. A konferencia érdekessége, hogy
abban az – egyébként valóban kenyérpirítóra
emlékeztető formájú – épületben tartották,
ami Európa egyik legnagyobb passzív háza és
egyben Brüsszel Környezetvédelmi és Energia
Ügynökségének, valamint számtalan civil
szervezetnek ad helyet. A BEL Konferencia
Központ (www.bel.brussels/en) tökéletesen
szigetelt, kihasználja a természetes fényt,
a tetőn mintegy 700 m2 -en napelemek termelik az energiát, a fűtésről két geotermális
hőszivattyú gondoskodik, a tetőről az esővizet
összegyűjtik, és szürke vízként felhasználják
az épületben. A konferencia központ étterme
is a környezeti szempontok figyelembe vételével működik, a berendezést felújított régi
asztalok és székek adják, sajátos, meghitt
hangulatot teremtve az óriási térnek. A fel-

szolgált étel helyi, szezonális és organikus
forrásból származik, az étterembe látogatók
számára az ivóvíz korlátlanul elérhető. A
témának keresve sem találhattak volna jobb
helyszínt.
Zárórendezvény révén a konferencia részben
a program eddigi eredményeiről szólt, részben
megvilágította a továbblépés lehetőségét.
2020-tól az EREK program a már sikeresen
futó European Cluster Collaboration Platform–hoz (ECCP) csatlakozik, egybeolvadva
vele folytatódik tovább (www.clustercollaboration.eu). A rendezvényen a Bizottság képviselői beszámoltak arról is, hogy az Európai
Bizottság új megválasztott elnökasszonya,
Ursula von der Leyen hivatalba lépése első 100
napján várhatóan meghirdeti a Green Deal-t,
amely program központi célkitűzése, hogy
2050-re Európa legyen az első karbonsemleges kontinens.
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