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11:00-11:10  Köszöntő, a résztvevők rövid bemutatkozása 

11:10-11:30 Összefoglaló a REBUS projekt és a kidolgozandó dokumentumok (ERP, 
Akcióterv) előrehaladásáról, feladatok, határidők  

11:30-12:00 Az „Energy Renovation Path” (Útmutató és jó gyakorlat gyűjtemény a 
középületek energiahatékony felújításához) dokumentum legfrissebb 
változatának bemutatása, lényegi elemeinek összefoglalása, visszajelzések 
összegyűjtése 

12:00-12:15 Kávészünet 

12:15-13:00  REBUS - Helyi akcióterv kidolgozásának folytatása; aktuális állapot, 
módosítási javaslatok összegyűjtése – interaktív szekció 

Kérdések-válaszok, zárás 

13:00-14:00 Munkaebéd  

Tervezett program  



A REBUS projekt 
Összefoglaló az előrehaladásról,  

feladatok, határidők 
 

4. HACS Műhelymunka 
2018. szeptember 13. Miskolc 

Hall Katalin, projektmenedzser 
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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), ON-LINE! 

• 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 

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

tagok részvétele is ajánlott!), tanulmányutak, interaktív 
szekciók 

- Bilaterális Skype egyeztetések, minden nemzetközi 
partnerrel 

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

 

 

JÓ GYAKORLATOK BEAZONOSÍTÁSA, MÉLYEBB 
MEGISMERÉSE A HELYSZÍNEN, ADAPTÁLHATÓSÁG 

VIZSGÁLATA 

 

 

 



8 

FELADATOK - HATÁRIDŐK: 
 
1. ERP  

• Összevont változat elkészítése legkésőbb 2018. 
november  végéig (HACS tagok is javaslatokat 
tehetnek, kiegészíthetik),  

• Végleges összevont változat (on-line is) 2019. 
március 

2.  Akcióterv  
• Első változat frissítése legkésőbb 2018 

november végéig 
• Végleges változat elkészítése legkésőbb 2019 

február végéig 
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3. HACS műhelymunkák 

5. 2018 december 

6. 2019 január 

Cél: az akciótervezés finomhangolása, ERP és Akcióterv 
véglegesítése, jóváhagyása, felkészülés a disszeminációs 
rendezvényre 

 

4. Helyi disszeminációs rendezvény  

2019. február vége-március eleje, Miskolc 

Célcsoport: HACS tagok és kapcsolati hálóikba tartozó szervezetek 
(kb. 30-50 fő) 

Főbb témák: Végleges ERP útmutató és Akcióterv bemutatása, 
kapcsolódó előadások, interaktív szekciók 

FELADATOK - HATÁRIDŐK: 
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