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 EURÓPAI ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOM 

OPTIMALIZÁLÁSA CÍMŰ 

PROJEKT 

ELŐREHALADÁSÁRÓL  

Ezúttal negyedik és egyben 

utolsó alkalommal számolunk be a 

közel két évben végzett munkánkról. 

A második időközi beszámolót 

követően sem volt tétlen az ECO2-

OPTIM csapata. Tavasszal online 

konferenciát tartottunk az előttünk 

álló feladatok megbeszélése 

érdekében. 

Márciusban a pályázat 

koordinátora, a Humob Group Kft. 

csatlakozott "Magyarország 

legnagyobb szemétszedési akciója a 

tiszta Magyarországért - Te SZEDD!” 

- programjához. A program keretén 

belül 50 zsák szemetet gyűjtöttek 

össze a cég székhelye, Inárcs és 

vonzáskörzetében. Az összefogáshoz 

civil szervezetek és középiskolás 

diákok is csatlakoztak a dabasi 

szakképző intézményből.  

2019. április 8-9. között 

tartottuk a negyedik és egyben záró 

projekttalálkozónkat.  
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A találkozó színhelyéül a 

pályázatban eredetileg is tervezett 

Bákót választottuk. (Podu cu lanturi” 

Hotel) Legfőbb tartalmi elemként 

bemutatásra kerültek a szellemi 

termékek közül az elkészült és 

értékelendő képregények. A 

találkozó során kiértékeltük az eddigi 

konferenciák belső kérdőívét és a 

közös munkát. Nagyon pozitív 

végeredmény született. Közösen 

áttekintettük a második 

beszámolónkat és az arra adott 

visszajelzéseket. Házigazda projekt 

partnerünk Grigore Antipa College 

látott minket vendégül, akiket ezúton 

is köszönet illet.  

 Három fő területen dolgoztunk 

az elmúlt két hónapban: ÖKO-

videók,  a guide elkészítése és a 

végelszámolás benyújtása.  

A produktumok elkészítése és 

értékelése során igyekszünk minden 

olyan szempontot figyelembe venni, 

melyek már egyben a projekt 

lezárását követően, a jövőben is 

érvényesülhetnek. 

 

 A partnerszervezetek 

(Christliches Jugenddorfwerk, 

Grigore Antipa College és az Anamur 

Vocational and Technical Anatolian 

High School ) ezzel párhuzamosan 

megtartják saját multiplikációs 

rendezvényeiket, amely a projekt 

során kötelezően vállalt feladat. 
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A nyár folyamán elkezdjük a 

már beérkezett disszeminációs és 

pénzügyi anyagok feldolgozását, 

mivel projektünk augusztus 31-el 

véget ér. A projekt saját weboldalán, 

a https://www.co2optim.eu oldalon 

azonban minden további eredményt 

is közzé fogunk tenni és a honlapot 

vállalásainknak megfelelően 

üzemeltetni fogjuk. 

 

 

Köszönjük, hogy az elmúlt két 

évben nyomon követték az Európai 

Ökológiai Lábnyom elnevezésű KA2-

es stratégiai partnerség keretében 

megvalósuló projektünket. Bízunk 

benne, hogy folytathatjuk 

tevékenységünket egy erre épülő 

projekt keretén belül. 
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PROJEKT KONZORCIUMI TAGOK: 

HuMob Group 
Ltd.  

(P1 HUN)  
Jamrik Katalin, 

Jamrik Károly, 
Rudas Anita és 

Stégner Péter 

 
 

 

www.humob.eu 

Anamur Vocational 

Training School  

(P2 TUR) 

Isa Çelebi  és Gökçe 

Sultan Öztürk 

 

 
 

www.anamurmeslkital.meb.

k.12.tr 

 
 

 
 

 

Bolu Provincial 

Directorate of 

Environment 

and 

Urbanization 

 (P3 TUR)  

Osman Kazgan és 

Cemile 

Abdulganioğlu. 

 

 
 

www.csb.gov.tr/iller

/bolu 

 
 
 

 

GrigoreAntipa 
Technological High 

School 
(P4 ROM)  

Georgeta Gabriela 
Udrea, Cristina Elena 

Popescu és Constantin 
Ciofu 

 

 

www.colegiulantipabacau
.ro 
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ProIfall  

(P5 SWE) 
 Necmettin Meletli  

Charlotte Meletli 
és Ali Qorbani. 

 
 

 

 
 

www.proifall.se 

 

 

 

Centro de Formação 

Profissional da 

Ind.Ourivesaria e 

Relojaria-CINDOR 

(P6 POR)  

Carlos Pereira és Paula 

Soares 

 
 

www.cindor.pt 

 

 

 

Geoclube - 
Associação 

Juvenil de 
Ciência, 

Natureza e 
Aventura  

(P7 POR)  
Diana Gonçalves, 

Maria Enea és 
Laurência Alves. 

 

 
www.geoclube.eu 

 

 
 

Christliches 

Jugenddorfwerk 

Deutschlands, 

gemeinnütziger e.V. 

(CJD) (P8 GER)  

Markus Besserer és Martin 

Stolz 

 

 

 
 

www.cjd.de 

 


