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It is a unique means for them to jointly develop their own ideas and new initiatives across all fields in science and technology, 

including social sciences and humanities, through pan-European networking of nationally funded research activities. Based 

on a European intergovernmental framework for cooperation in science and technology, COST has been contributing - since 

its creation in 1971 - to closing the gap between science, policy makers and society throughout Europe and beyond. As a 

precursor of advanced multidisciplinary research, COST plays a very important role in building a European Research Area

(ERA). It anticipates and complements the activities of the EU Framework Programmes, constituting a “bridge” towards the 

scientific communities of COST Inclusiveness Target Countries. It also increases the mobility of researchers across Europe and 

fosters the establishment of scientific excellence.



Partners of the Action 

Currently 200< individuals are 

registered as COST Action 

participants from 36 European 

countries from universities and 

research institutions and are 

contributing with their knowledge 

on Renewable Energies and 

Landscapes Quality.





The following countries are participating:

Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, 

Finland, France, fYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, 

Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, 

Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom

Furthermore, the Action is cooperating with the

Canadian University of British Columbia, Department of Forest Resources Management (Prof. 

Dr. Mike Meitner) and with Epoka University in Albania, Department of Architecture (Prof. Dr. 

Sokol Dervishi)





WG1 – Megújuló energia-termelési rendszerek és a tájkép minőségére 

gyakorolt hatások 

Az első munkacsoport a speciális megújuló energia-termelő rendszereket, valamint

e rendszereknek a tájkép karakterére és tájkép minőségére gyakorolt hatásait

vizsgálja Európában a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában – irodalmak

összegyűjtése.

Az első munkacsoport rendszeres adatgyűjtést végez az európai tájak – mint

életterek, gazdasági, ökológiai, társadalmi, kulturális és rekreációs terek, a

kulturális örökség helyszínei, továbbá mint az egyéni és társadalmi hovatartozás

alapjai – valamint a megújulóenergia-termelő rendszerek közötti kapcsolatokról.









WG2 – Tájérzékenység és lehetőségek a megújuló energia-termelés 

vonatkozásában

Kockázat- és lehetőségelemzés:

(1) tipológia a fenntartható, tájképpel összeegyeztethető és a gyakorlatban

legjobban működő megújuló energiatermelésről,

(2) iránymutatás a megújulóenergia-rendszerek lehetséges területeinek,

valamint e területeknek a tájkép minőségére és karakterére gyakorolt hatásainak

értékeléséhez,

(3) katalógus a lényeges kritériumokról, indikátorokról és GIS alapú adatokról a

megújulóenergia-termelő rendszerek táji alkalmasságának értékeléséhez.





WG3 –A fenntartható megújuló energia-termelés szociokulturális 

vonatkozásai

Szociokulturális szempontból vizsgálja a fenntartható megújulóenergia-

termelést, és javaslatokat tesz a megújuló energiának a résztvevő

eszközrendszerekbe történő integrálhatóságáról.

Bevált gyakorlati példák a résztvevők projektjeiből.

Kiválasztja a régiókat az esettanulmányok számára.

A harmadik munkacsoport egy olyan eszköztárat alakít ki és ismertet, amely a

megújuló energiák tervezésének minden szakaszában segíti a tájtudatos

nyilvánosság bevonását.



WG4 – Az eredmények összefoglalása és ismertetése

A negyedik munkacsoport az eredmények összegzésére és azok széles körű

megismertetésére összpontosít, továbbá létrehoz egy kommunikációs és

terjesztési struktúrát. Ez a munkacsoport az Akció weblapját a projekt lezárását

követően is fenntartja és kezeli egy ideig, amely így belső és külső információs

platformként szolgál. Ezen felül a negyedik munkacsoport egy többnyelvű

szószedet létrehozását is koordinálja a tudományos együttműködés és határokon

átnyúló nyilvánosság részvétele érdekében, valamint az egyes munkacsoportok

közötti információátadás céljából. Végül, de nem utolsó sorban, a negyedik

munkacsoport segítséget nyújt a másik három munkacsoport közötti

információcserében, és segíti a munkacsoportok információszolgáltatását is.





Köszönöm a figyelmet!


