OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA-MADŽARSKA 2007 - 2013

VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO
T-JAM projekta: (Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles
termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v MurskoZalskem bazenu)
Datum in ura: 16. september 2011, ob 10. uri.
Kraj: Informacijski center, Poslovna šola Budimpešta, Oddelek za ekonomijo
Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk 18/A.

Okvirni program:
10.00: Pozdravni nagovor – Stanislav Sraka, projektni vodja (Razvojna agencija Sinergija),
in predstavnik mesta Zalaegerszeg
10.10: Povzetek rezultatov projekta (v madžarskem jeziku) (Annamária Nádor, Madžarski
geološki inštitut)
10.40: Povzetek rezultatov projekta (v slovenskem jeziku) (Andrej Lapanje, Geološki
zavod Slovenije)
11.10 Uporaba termalne vode v regiji in uvod v spletno večjezično zbirko podatkov (v
angleškem jeziku) (Andrej Lapanje, Nina Rman, Geološki zavod Slovenije)
11.30: Stanje geotermalnega vodonosnika Mursko-Zalskega bazena (v angleškem jeziku)
(György Tóth, Madžarski geološki inštitut)
11.50: Smernice za skupni prekomejni nadzor in upravljanje termalnih vodonosnikov (v
angleškem jeziku) (Joerg Prestor, Geološki zavod Slovenije, Teodóra Szőcs, Madžarski
geološki inštitut)
12.10: Nadaljnje možnosti (v angleškem jeziku) (Annamária Nádor, Madžarski geološki
inštitut)
12.20: Vprašanja, diskusija, tiskovna konferenca
13.00: Prigrizek

Splošne informacije:
Udeležba na konferenci je brezplačna.
Vsi udeleženci bodo prejeli zgoščenko, ki vsebuje projektne rezultate.
Uvodni predstavitvi povzetkov glavnih projektnih rezultatov bosta posebej v madžarskem
in slovenskem jeziku (ista vsebina), sledijo znanstvene predstavitve v angleškem jeziku (s
slovenskim in madžarskim besedilom na diapozitivih).
Parkirni prostori so na voljo na sami lokaciji.
Prosimo vas, da vaše predhodne najave glede udeležbe pošljete do 31. avgusta 2011 na
e-naslov: janja@lea-pomurje.si
O projektu T-JAM
Projekt T-JAM se izvaja v okviru Operativnega
programa Slovenija Madžarska 2007-2013.
Projekt traja od 1. septembra 2009 do 31.
oktobra 2011 in je sofinanciran iz strani
Evropskega regionalnega razvojnega sklada.
Projektni partnerji so Razvojna Agencija
Sinergija (vodilni partner), Lokalna Energetska
Agencija za Pomurje, Geološki zavod Slovenije
(Geo-ZS), Madžarski geološki inštitut (MÁFI),
Zahodni transdanubijski direktorat za okolje in
vode (NYUDUVIZIG).
Končni cilj projekta je, da nosilce odločanja in
ključne akterje regije preskrbimo z ažurnimi
podatki o trajnostni rabi termalne vode in
izkoriščanju geotermalne energije v MurskoZalskem bazenu.

Osnovni cilj projekta je predstaviti skupni geotermalni vodonosnik v regiji in njegove geološke, hidrogeološke
značilnosti, na podlagi katerih so izdelana priporočila, oblikovana za usklajeno čezmejno upravljanje in nadzor
termalne vode. To temelji na skupni večjezični zbirki podatkov (slovenščina, madžarščina, angleščina),
konceptualno na geološkem, hidrogeološkem, hidrogeokemičnem, geotermalnem modelu, kot tudi na
številčnih tokovih podzemne vode in modelih prenosa toplote. Poleg tega je bil opravljen podroben pregled
trenutne uporabe termalne vode v regiji, zakonodajno ozadje v obeh državah, kot tudi o izkoriščenosti toplotnih
črpalk (vir toplote zemlja).
Za dodatne podrobnosti vas prosimo, da obiščete projektno spletno stran: www.t-jam.eu, ali kontaktirajte
nacionalne tehnične koordinatorje:
Slovenija: Andrej Lapanje (andrej.lapanje@geo-zs.si)
Madžarska: Annamária Nádor (nador@mafi.hu)

