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Európai Webinárium a Lakossági projektek finanszírozása témában 

A helyi érdekelt felekhez közelálló tematikus területet választottak a második C-

Track 50 webinárium témájának, amelyet június 9-én rendeztek meg. Jelentősen 

növekszik az állampolgárok finanszírozása iránti érdeklődés, amit a rendezvényhez 

csatlakozó 130 érdeklődő is bizonyít. 

A prominens előadók tapasztalatai között szerepelt az energiaszövetkezetek, a 

közösségi finanszírozás. További információ az eseményről, beleértve az 

előadásokat és annak felvételét, itt érhető el. 

 
  

C-Track 50 az EU régiók hetén 

Október 14-én a C-Track 50 összefogott a PROSPECT 2030 (Interreg) és az E-Fix 

(H2020) projektekkel, hogy virtuális Q&A ülést rendezzen a Régiók és Városok 

Európai Hete számára. A projektpartnerek két szakértőt hívtak meg, hogy 

megvitassák a régiók szerepét az EU szén-dioxid-semlegességi célkitűzésében: 

Przemyslaw Komarnicki, a Fraunhofer Energetikai Rendszerek és Infrastruktúrák 

Kutatásának Intézetében dolgozó professzort, valamint Michele Sansoni, a Kis- és 

Középméretű Vállalkozások Végrehajtó Ügynökségének projekttanácsadója 

(EASME). 

A több mint 50 résztvevővel megtartott ülés rendkívül sikeres volt, és a téma 

különböző dimenzióival foglalkozott, a technológiáktól a finanszírozásig, ideértve a 

társadalmi befogadást és elfogadást is. Olvassa el a teljes jelentést itt . 
 

C-Track 50 Tudástár 

Új eszközt indított el a városok hosszú távú energetikai tervezéssel kapcsolatos 

ismereteinek megerősítésére a C-Track 50 projekt, a Tudástárat. Elismerve, hogy a 

helyi hatóságoknak nehézségekbe ütközik a politika tervezésével kapcsolatban már 

meglévő anyagokhoz való hozzáférés, a Tudástár egy jelentős ismeretterjesztési 

portál, amely az önkormányzatokat és más érdekelt feleket célozza meg, hogy helyi 

vagy regionális szinten tájékoztassa őket a megújuló energiaforrásokkal és az 

energiahatékonysági alkalmazásokkal kapcsolatos kérdésekről. Ezt a portált itt érheti 

el. Az egyes országok szintjén elérhető információk különböző nyelveken a weboldal 

megtekintésekor állnak rendelkezésre. 

 

 

 

A Horizont 2020 Kutatási és Innovációs 

Program keretében finanszírozott C-Track 50 

projekt célja a helyi és regionális 

önkormányzatok mozgósítása és támogatása 

az energia- és éghajlat-tervezés területén 

annak érdekében, hogy elérjék az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képességet és a szén-dioxid-semlegességet 

2050-ig. 

A projekt 11 EU-országban valósul meg, 

nevezetesen: Ausztria, Horvátország, 

Franciaország, Németország, Görögország, 

Magyarország, Lettország, Lengyelország, 

Portugália, Románia és Spanyolország. 

 

A C-Track 50 két fő kihívással foglalkozik: a 

többszintű együttműködés hiányával az 

integrált energia- és éghajlat-politikai 

tervezés terén, valamint a korlátozott 

tapasztalattal a hosszú távú tervezés 

tekintetében minden kormányzati szinten 

Európában. 

Összességében a C-Track 50 jelentősen 

hozzájárul az EU 2030-as és 2050-es energia- 

és éghajlat-politikai célkitűzéseihez azáltal, 

hogy elősegíti a többszintű kormányzást, 

támogatja az állami hatóságokat a hosszú 

távú energiapolitikai prioritások 

meghatározásában, valamint megkönnyíti a 

helyi és regionális energiatervezést. 

lack of multi-level collaboration in integrated 

energy and climate policy planning and the 

limited experience across Europe in long-

term planning at all governing levels. 

Overall, C-Track 50 will contribute 

considerably to the 2030 and 2050 EU energy 

http://www.c-track50.eu/news
http://www.c-track50.eu/hu/knowledge-repository


 

 

The C–Track 50 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement no. 784974. 
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twitter.com/CTrack50  

LinkedIn Profile 

Contact details 

Dr. Alexandra Papadopoulou (EPU-NTUA) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi történik a C-Track 50 partnerországokban? 

Koprivnica városa és az Északi Regionális Energiaügynökség (Horvátország) elnyerte a 

Fenntartható és Innovációs Közbeszerzések Kiváló Európai Díját. A piaci szereplők 

tájékoztatása és bevonása céljából kezdeményezett piaci párbeszéd az első ebben a 

horvátországi partnerségben, amelyet a zsűri pozitívan értékelt. A projekt egy előre 

gyártott óvodaépület átfogó rekonstrukciójára összpontosított. 

A C-Track 50 támogatta a projektet az előzetes technikai elemzés és a projekttervezés 

szakaszában. Az újjáépítés nemcsak energetikai felújítási munkákból állt, hanem a belső 

tér teljes rekonstrukciójából is. 

  

 

Riga Tervezési Régió, Lettország. A kedvezményezett önkormányzatokkal együttműködve kidolgozta a mobilitási pontokra 

vonatkozó pályázatot. Ennek keretében megbeszéléseket szerveztek az Európai Beruházási Bankkal (EBB) a régió ELENA-kérelmének 

megvitatására, és az előzetes pályázati űrlapon a kért változtatások folyamatban vannak. Figyelembe véve, hogy a lettországi ELENA 

projektekkel kapcsolatban nincs korábbi tapasztalat, ez a gyakorlat jelentős tapasztalatot jelent az országban részt vevő regionális 

partnerek számára. 

A FAEN, a spanyolországi Asztúria regionális energiaügynöksége befejezte munkáját a 

kedvezményezett önkormányzatokkal és véglegesítette tíz hosszú távú politikai és éghajlati tervüket. 

Ezekben a tervekben és az ebből következő projektekben az önkormányzatok leginkább a közvilágítás 

felújítására helyezik a hangsúlyt. A FAEN támogatja őket azáltal, hogy együttműködnek az 

energiaauditok, a pályázati űrlapok műszaki dokumentumai, a szerződéskötés nyilvános eljárásainak 

dokumentumai előkészítésében, valamint folyamatos segítséget nyújtanak az egész folyamat során. 

A FAEN együttműködött az Energetikai Szolgáltató Társaságokkal (ESCO) is, amelyek vállalják a kezdeti 

beruházásokat és a létesítmények fenntartását. Eddig több mint 6 önkormányzat biztosította a 

szükséges forrásokat a rendelkezésre álló nemzeti támogatásokból.  

A lengyelországi Wielkopolska régió a kiválasztott kedvezményezett önkormányzatokkal azon dolgozik, hogy hosszú távon 

támogatást nyújtson alacsony kibocsátású gazdaságtervüknek a SECAP szabványhoz történő hozzáigazításához. Az 

önkormányzatoknak nyújtott technikai támogatás során felülvizsgálják tervdokumentumaikat frissítésük és többoldalú 

koherenciájuk szempontjából is, figyelembe véve az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket. A különböző megvalósítási 

lehetőségek közül különös figyelmet fordítottak az ESCO finanszírozási modelljére, amelyet Lengyelországban - főleg az 

önkormányzatok körében - eddig nem nagyon használtak. 

Az AREAM, a Portugáliai Madeira Regionális Energiaügynökség támogatta a funchali önkormányzatot kedvezményezettjei között az 

elektromos járművek elektronikus töltőállomásainak fejlesztésében. Ezen túlmenően a Madeira régiót megoldásokkal támogatják a 

lakóépületek rehabilitációjára, az energia- és vízhatékonyságuk javítása érdekében. 

Folyamatban van a 11 ország több mint 110 kedvezményezett önkormányzatának támogatása az energia- és éghajlat-politikai 

tervezésük minden vonatkozásában, valamint a kiválasztott kiemelt projektek finanszírozásának elindítása. 

Több infó...  

Tartson velünk és kövesse a híreket és eseményeket a közelgő tevékenységekről, webes szemináriumokról stb. 
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