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 Célok: 

 a Strukturális Alapok (nálunk a TOP 3.2.1), vagy egyéb 
szakpolitikai intézkedések hatékonyságának növelése  

 tapasztalatcsere/kapacitásbővítés elsősorban a közszféra 
szereplői körében 

 a középületek energiahatékonyságának javítása 

 Időtartam: 5 év (2016. április 1. -2022. március 31.) 

 Partnerek: 8 ország 

 

REBUS – Renovation for Energy Efficient 
Buildings  
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A projekt felépítése 
1. fázis: 
3 év (2016. április 1. – 2019. március 31.) 
• Helyzetelemzés (context analysis) 
• „Energy Renovation Path” (ERP, útmutató) 

kidolgozása (tervezés, kivitelezés, monitoring, 
kapacitásbővítés) 

• Akciótervezés – konkrét helyi akciók meghatározása 
2. fázis:  
2 év (2019. április 1. – 2022. március 31.) 
• Akciók megvalósítása 
• Nyomonkövetés 
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Hol tartunk?  
Szakmai feladatok 
 
1. fázis: 
3 év (2016. április 1. – 2019. március 31.) 
• Helyzetelemzés (context analysis)  
• „Energy Renovation Path” (útmutató) kidolgozása - 

folyamatban  
• Akciótervezés – konkrét helyi akciók meghatározása 

– 0. változat 
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Egyéb tevékenységek 
Kapacitásbővítés – akciótervezésre való felkészülés 
- Transznacionális tapasztalatcsere rendezvények (HACS 

tagok részvétele is ajánlott!), tanulmányutak, interaktív 
szekciók:   

- Firenze, Malmö, Hania, Miskolc, Krakkó - Firenze, 
Durham, Berlin 

- Bilaterális Skype egyeztetések, minden partnerrel 

- Munkatársak (HACS tagok is!) kölcsönös látogatásai (staff 
exchange): 

- Malmö, Durham 

 

JÓ GYAKORLATOK BEAZONOSÍTÁSA, MÉLYEBB 
MEGISMERÉSE A HELYSZÍNEN, ADAPTÁLHATÓSÁG 

VIZSGÁLATA 
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Helyzetelemzés eredménye 
 
TERVEZÉS: 
• Energetikai követelmények szigorodtak 
• Rengeteg közintézményi feladat: 

energiamegtakarítási terv, energetikai referens alk., 
zöld közbeszerzés … 

• Kevés a tervezésre szánt keret 
• Nemzeti Energetikusi Hálózat felállítása akadozik 
• Kevés a kiinduló adat a stratégiai és a 

projekttervezéshez 
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Helyzetelemzés eredménye 
 
KIVITELEZÉS: finanszírozás, pályáztatás 
 
• OP-k vezetnek a finanszírozásban 
• ESCO és bankhitelek is rendelkezésre állnak 
• A zöld és innovatív közbeszerzések ritkák 
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Helyzetelemzés eredménye 
 
MONITORING, UTÓKÖVETÉS: 
 
• Elhanyagolt lehetőség, gyenge láncszem 
• Fontos lenne a hosszú távú utókövetés 
• SEAP/SECAP segíthet ebben 
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Helyzetelemzés eredménye 
 
KAPACITÁSFEJLESZTÉS: 
 
• Önkormányzatokon belül kevés a szakértő 
• Szakemberhiány a kivitelezésben 
• Szakmai minőségbiztosítás fontos lenne 
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MIRE VOLNA SZÜKSÉG? 
 
• Energiaauditok és energiamenedzsment-rendszerek 

bevezetése 
• Nyilvános adatbázis fejlesztése a középületek 

energetikai adatairól  (épületkataszter) 
• Döntéstámogató eszközök (szoftverek) fejlesztése zöld 

és innovatív közbeszerzési eljárások lefolytatásához 
• „Okos” energiamenedzsment-rendszerek bevezetése a 

hosszú távú projektkövetés érdekében 
• Energiahatékonysági és megújuló energia kivitelezői 

szakképzés fejlesztése 
• Helyi szereplők képzése települési 

energiamenedzsment témakörben 
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FELADATOK - HATÁRIDŐK: 
 
1. ERP  
Végleges, összevont változatának elkészítése 
legkésőbb 2018. decemberig (HACS tagok javaslatokat 
tehetnek 2018. június 10-ig) 
 
2.  Akcióterv  

• Első változat elkészítése legkésőbb 2018 
szeptember végéig 

• Végleges változat elkészítése legkésőbb 2019 
március végéig 

 
További részletek a kapcsolódó prezentációkban… 
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