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Lezárult a gyulai székhelyű ERBO-PLAN Kft. menedzselésével megvalósult, 
a Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter menedzsment szervezetének 
fejlesztése című projekt, melynek köszönhetően Békés megyében az 
egyetlen környezettechnológiai klaszter alapozta meg jövőbeli 
együttműködési szándékát a piacon fellépő versenytársakkal szemben. 

 
A Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter 2011. februárjában, az ERBO-PLAN Kft. 
vezetésével, 16 alapító taggal alakult meg azzal a céllal, hogy a mérnöki vállalkozások, 
környezetvédelmi szolgáltatók, és üzletviteli tanácsadást végző szervezetek számára az 
együttműködést elősegítse, a cégek közötti kapcsolatot építse, és közös projekteket 
generáljon. Tevékenysége azt hivatott szolgálni, hogy a Magyarországon 
környezettechnológiai (környezetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási, talajvédelmi és 
geodéziai) tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások közül az elkövetkező években minél 
több szereplő megismerje azokat a vállalkozásokat, szervezeteket, amelyekkel 
együttműködve sikeresebben szerepelhetnek a magyar és a nemzetközi piacon. 
A ERBO-PLAN Kft., mint a klaszter menedzsmentszervezete a Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében egy 18 hónapos projektet valósított meg, melynek köszönhetően az induló 
klaszter jelentős szakmai ismeretanyaghoz jutott, és komoly üzleti kapcsolatokat épített ki 
a jövőbeli nemzetközi piacszerzés érdekében. 
A projekt keretében elkészült többek között a Klaszter stratégiája, mely lefekteti a 
tömörülés jövőbeli hosszútávú terveit, fejlődési lehetőségeit és ezek javasolt ütemezését. 
Projektgeneráló tanulmányokkal, benchmarking klub rendezvényeken elhangzott 
előadásokkal, szakmai képzésekkel és közös promóciós anyagokkal gazdagodtak a 
klasztertagok, illetve egy kompetenciatérkép is elkészült, mely tükrözi az együttműködő 
vállalkozások közösen felmutatható ismereteit, referenciáit, tapasztalatait.  
A projekt keretében a legújabb környezettechnológiai vívmányok, és más külföldi 
klaszterek tevékenységeinek megismerése céljából ellátogattak az ausztriai linzi székhelyű 
Clusterland Oberösterreich Gmbh-hoz, illetve a kovásznai székhelyű Green Energy 
Innovatív Biomassza Klaszterhez. A klagenfurti székhelyű, Hobas Rohre Gmbh. 
csőrendszereket gyártó vállalat weitersdorfi gyárába is látogatást tettek 7 klasztertag 
részvételével. 
A mára 25 taggá bővült tömörülés célul tűzte ki maga elé az akkreditált innovációs klaszter 
cím elnyerését, mely akkreditáció célja, hogy elismerje az induló és fejlődő fázison túljutott, 
több éve sikeresen működő klaszterek teljesítményét, és lehetővé tegye számukra a 
hozzáférést a jelentős összegű, kiemelt támogatási programokhoz. Ezen kívül tervezik a 
tudományos munkatársakkal történő bővülést és az innovációs potenciál fejlesztését is, 
melyekkel tovább erősítik mind a belső mind a külső versenyképességet a piacbővítési 
lehetőségek növelése érdekében. 
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