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OLASZORSZÁG 

1. THERMAL ACCOUNT 2.0 
„Conto Termico” 

 
Előnyei:  
- minkét szektorban támogatja az 

energiahatékonyság növelését,  
- munkalehetőség technikusok számára 
- támogatja az építőipart és az 

energiaszolgáltató szektort 
- az egész közösség számára környezeti 

előnyökkel jár 
 
 

 

- Nemzeti szintű, állami intézkedés 
- Kezdő dátum: 2016 május 31. 
- Költségvetés: 900 m EUR (200 m közszféra, 700 m magánszféra) 
- Fő cél: az EUROPE 2020 és az új EU energiahatékonysági direktíva célok 

mielőbbi teljesítése, a megújuló energia használatának ösztönzésével és 
az energiahatékony felújítások támogatásával 

- Támogatható tevékenységek:  
- meglévő épületek korszerűsítése (szigetelés, ablak/ajtócserék, 

napelemek telepítése),  
- meglévő téli légkondícionálók cseréje (kondenzációs kazánnal) 
- Megújuló energiákat alkalmazó rendszerek kiépítése, korszerűsítése 

(hőszivattyú, bojler, biomassza kazán, napelempark, stb.) 
- Célcsoport: 

- közigazgatás, magánemberek, társasházak, vállalkozások, 
mezőgazdasági tevékenységek 

- Finanszírozás formája: ESCO vagy EPC (energia teljesítmény szerződés) 
- Támogatás időtartama: kisebb projektek esetén 2 év, nagyprojektek 

esetén 5 év 
- Kezelő szervezet: állami tulajdonú, a RES népszerűsítésére és 

támogatására (Italian Power Services Administration (GSE)) 
- 2017 jan. 1-ig kb. 10 000 pályázat részesült összesen 47 m EUR 

támogatásban (magánszféra és közszféra) 
- 2017-ben 20,5 m EUR áll rendelkezésre (18,5 m EUR magánszféra, 2 m 

EUR közszféra) 

Előadó
Bemutató megjegyzései
5000 EUR-ig (1 550 000 Ft) egyösszegű kifizetés
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OLASZORSZÁG 

2. Regional Programme 
 (POR) of Tuscany Region 

 
 
 

Axis 6 – Urban 
 

 
Előnyei: 
- komplex megközelítés:  
népszerűsíti az öko-hatékonyságot és az 
energiafelhasználást a középületekben és 
a közvilágítási hálózatokban, a 
fenntartható mobilitás ösztönzésével 
összekapcsolva 
 

 
 

 

- Action 4.1.1 
- Pályázati felhívás megjelentetése: 2017 
- Forrás: 10 m EUR 
- Fő cél: egyes épületek, vagy épületcsoportok felújításának támogatása, 

okos távoli mérőrendszerek installációja, ellenőrzés, menedzsment, 
monitoring és energiafelhasználás optimalizálása (okos épületek) és a 
károsanyag kibocsátások csökkentése technológiai mix használatán 
keresztül; középületek energiahatékonyságának javítása és integrálása 

- Támogatható tevékenységek: 
- Primer energiafelhasználásának csökkentése a középületekben 

(hőszigetelés, ajtó/ablakcsere, fűtési rendszerek korszerűsítése, 
hagyományos vízmelegítők cseréje, okos mérők telepítése, passzív 
klíma kontroll rendszerek, kogeneráció és trigeneráció telepítése, 
energiahatékony távfűtési és hűtési rendszerek megvalósítása az 
energiaelosztáshoz. 

- Célcsoport:  
- Közszféra (központi kormányzat, helyi kormányzati irodák, helyi 

hatóságok, helyi egészségügyi intézmények és kórházak) és 
állampolgárok 

 
- Az intézkedés népszerűsíteni kívánja a közszféra gazdasági és környezeti 

fenntarthatóságát a középületekben történő energiamegtakarításokon 
keresztül, valamint a RES használatát a hő- és villamosáram termelésben 
és felhasználásban. 

 
 
 

 

Előadó
Bemutató megjegyzései
5000 EUR-ig (1 550 000 Ft) egyösszegű kifizetés
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OLASZORSZÁG 

3. „VERSILIA” 
HOSPITAL 

  
Előnyei: 
- 2002 óta jelentősen csökkentette az 

energiafelhasználást  
- Európai szinten is innovatív 

technológiai megoldások alkalmazása 
 

 

 

- A kórház része egy Európai projektnek (RES Hospitals) 
- Terület: 69 000 m2 
- Férőhely: 400 
- A tervezésnél az öko-hatékonyság, az energia legésszerűbb 

felhasználása volt a cél 
- Besorolás: B energiaosztály 
- Az áramszükségletét teljes mértékben fedezi (10.5 m kWh/év kb. 3 m 

EUR/év) 
- Számos technológiai újítás jellemzi:  

- pl. a jelentős belső szállítási igény automatizálására kétféle jármű 
alkalmazása (EVOCART: éttermi kocsik, szennyes, hulladék és 
gyógyszerszállítás, valamint ETV: könnyebb anyagok szállítása) 
 

 
 
 
 

 
- Olaszországban az első kórház amely gázturbinát alkalmaz (CAPSTONE 

C600) 
- Mikro szélerőmű (3.30 m x 2.20 m kb. 6 kWh) 
- B.M.S. kontroll (épület menedzsment rendszer) egy helyiségben az 

optimális működtetés érdekében 

Előadó
Bemutató megjegyzései
5000 EUR-ig (1 550 000 Ft) egyösszegű kifizetés
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
1. SCHOOL CARBON 

 REDUCTION PROGRAMME  
 
Előnyei: 
- A program lehetővé teszi, hogy a 

részvevő iskolák hozzáférjenek az 
energiafelhasználásukkal kapcsolatos 
adataikhoz az ún. Systemslink online 
portálon keresztül 

- Jelentős megtakarítás és 
kibocsátáscsökkenés 

- Rugalmasság – egyes iskolákra szabott 
megoldások  

- Szemléletmód változás a különböző 
korosztályokban 

 

- 2009-ben: County Durham Carbon Management Plan 
- Az iskolaépületek jelentős száma miatt prioritást élvez 
 
- A program 2010-ben indult, Durham megye koordinálja 
- 2010-2011-ben pilot projekt, 60 iskolával (40 általános és 
20 középiskola) 
 
- Az első koordinált stratégiai szemléletű megközelítés az iskolák 

energiahatékonyságának javítására az egész megye területén 
- Az iskolák technikai segítséget kapnak egy helyi szervezettől (Low 

Carbon Team)  
- Iskolán belül további támogatást kapnak képző specialistáktól, akik 

különböző szekciókat tartanak a tanulóknak és a tanároknak, valamint a 
kiszolgáló személyzetnek és a menedzsereknek az iskola egészében 
megvalósítható energia- és ezzel költségmegtakarítási lehetőségekről. 

- A Systemslink bevezetése jelentős javulást eredményezett; az adatok 
kiértékelése egyszerűbb, naprakészebb és pontosabb 

 
- 2010 óta több, mint 13.000 tonna kibocsátás csökkenés és több, mint 3.5 

m EUR megtakarítás az iskolákban összesen 
- A program megkezdése előtt az energiafelhasználás folyamatosan nőtt, 

az iskolák kb. 54% kibocsátásért voltak felelősek a megye épületei 
viszonylatában 

- Több, mint 280 iskola van a megyében, 20-tól 1500 diákig és különböző 
méretű és korú iskolaépületekben 

- Jelenleg 269 iskola vesz részt a programban 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Előadó
Bemutató megjegyzései
5000 EUR-ig (1 550 000 Ft) egyösszegű kifizetés
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GÖRÖGORSZÁG 

1. SAVE ENERGY IN 
EUROPEAN SCHOOLS –  

 
EURONET 50/50  

Előnyei: 
- 50% pénzügyi megtakarítás amelyet 

visszakap az iskola az energiahatékonysági 
intézkedéseken keresztül (diákok, tanárok) 

- 50% pénzügyi megtakarítás a helyi 
önkormányzatnak, aki fizeti a számlákat 

- Tisztább környezet a helyi közösség 
számára 

- Szemléletmód változás a különböző 
korosztályokban 
 

 
 
 

 

- A projektet az Intelligent Energy Europe program támogatta 
- 2009-2012 között valósult meg, 9 európai partnerrel 
- Forrás: 1.049.678 EUR 
 
- A módszertan az 50/50 német példán alapul (1994 Hamburg) 
- Lényege: az energiamegtakarítással kapcsolatos gazdasági ösztönzők 

megosztása az iskolák és az önkormányzatok között; az iskola további 
pénzeszközöket kaphat ha kevesebb energiát használ, az 
önkormányzatok pedig kevesebbet fizetnek, ezáltal hozzájárulva a helyi 
energia és klímaváltozási célértékek megvalósulásához 

 
- Cél: az energiafelhasználással kapcsolatos szokások megváltoztatása a 

diákok körében, különböző képzéseken keresztül  
- A résztvevő tanárok az EURONET 50/50 MAX kézikönyvet alkalmazták 
- A diákokat különböző kihívások, problémák elé állították, amelyek 

eredményeképpen megoldási javaslatokat fogalmaztak meg az 
iskolavezetés és a helyi hatóságok számára (pl. jó gyakorlat poszter, 
tematikus szóróanyagok és iskolai blog bejegyzések alkalmazásával) 
 

- Eredmények: 
- 58 európai iskola vett részt a projektben 
- 40 iskola ért el energiamegtakarítást (70%) 
- 339 tonnával kevesebb üvegházhatású gázkibocsátás 
- Több, mint 1.100 MWh és iskolánként 2.100 EUR megtakarítás 
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Bővebb információ és  
hasznos linkek 

 
 
http://bpie.eu/focus-areas/renovating-the-eu-building-stock/ 
 
http://www.buildup.eu/en 
 
http://www.archilovers.com/projects/172111/capuana-
nursery-school.html 
 
http://www.tuc.gr/3879.html  
 
http://www.salini-impregilo.com/en/projects/completed/civil-
industrial-buildings/versilia-hospital.html 
 
http://www.oasesnortheast.org.uk/index.php/funded-
programmes/current-programmes/school-carbon-reduction-
programme 
 
http://www.euronet50-50max.eu/en/  
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