
 

A kitöltött és aláírt szándéknyilatkozatot kérjük küldje vissza a Pannon Novum címére: 9700 Szombathely, Kőszegi út 23. vagy beszkennelve a 
pannonnovum@pannonnovum.hu e-mail címre. 

A REZIPE projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 

www. pannonnovum.hu   mobilis.gyor.hu 

Szándéknyilatkozat 

Zéró Emissziós Platform célkitűzéseinek támogatására 
 

 

Alulírott …………............................................................................................ (név) magánszemélyként 
vagy a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….…………………….. (hivatal / intézmény / szervezet / cég) 
képviseletében vállalom, hogy részt veszek a Central Europe Program keretében indult REZIPE 
projekt (www.rezipe.eu) Zéró Emissziós Platformjának (ZEP) törekvéseiben, amelyek a megújuló 
energiából táplálkozó emissziómentes közlekedés magyarországi elterjesztését és a nyugat-
dunántúli régióhoz tartozó megyéinek elektromos mobilitás mintarégióvá válását segítik.  

E-mail cím: ………………………………………………………………….… Telefonszám: ………………………………………. 

A szándéknyilatkozat aláírása semmilyen díjfizetést, költségvállalást nem von maga után. A 
közösség tagja lehet magán- vagy jogi személy. 

A szándéknyilatkozat aláírásával egy olyan, a fenti közlekedési módokat támogató csoport 
önkéntes munkájában veszek részt, amely lehetőségeihez mérten:  

 kooperációval,  

 személyes - jó értelemben vett – lobbi tevékenységgel,  

 a helyi- és országos politikai szervezetek valamint a média képviselőinek korrekt szakmai 
tájékoztatásával és bevonásával 

 népszerűsítő és tájékoztató rendezvényekkel 
segíti a közösséget céljainak elérésében. 
 
 
………………………………., 2013.__.__.       

_________________________________ 
           aláírás 
 
 
 

A fenti elérendő célon túl az aktív részvétel az alábbi előnyökkel jár: 

A magyar platform tagok egyben a nemzetközi (elsősorban osztrák, olasz, szlovén, német) REZIPE „Zero 
Emission Platform” csoport tagjai is lesznek – amennyiben az angol nyelvű „Memorandum of 
Understanding” dokumentumot is aláírják -, ahol a tagok egymást tapasztalataik eredményeik 
megosztásával segítik. A nemzetközi csoporttagok együtt könnyebben indíthatnak önálló projekteket vagy 
vehetnek részt EU által támogatott több régió együttműködésén (pl. CENTRAL EUROPE Program) alapuló 
projektekben. Ezek a rendszerint EU és magyar társfinanszírozású projektek megkönnyíthetik, illetve 
felgyorsíthatják a célok elérését. 

A ZEP tagok a fenti célkitűzésen belül könnyebben találhatnak partnerekre egyedi ötleteik megvalósítására 
regionális, nemzeti és EU szinten. A magyar tagok koordinálását más nemzeti csoportokkal való kapcsolatát 
a Pannon Novum Nonprofit Kft. vállalja. A tagok negyedéves összejöveteleihez a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központ biztosít állandó helyszínt a nyitvatartási időben. 

 


