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Az éghajlatváltozás legpusztítóbb hatásainak elkerülése megköveteli, hogy a városok és régiók vezető
szerepet töltsenek be a szén- / éghajlat-semlegesség
felé. Számos város és terület Európa-szerte elfogadta
ezt a kihívást. Hosszú távú energetikai és éghajlati terveket dolgoznak ki és hajtanak végre, amelyek
célja a szén / éghajlat-semlegesség 2050-ig vagy azt
megelőzően. Ezen erőfeszítések megerősítése és
megkönnyítése érdekében elengedhetetlen, hogy
egyértelmű útmutatással rendelkezzünk arról, hogy
mit jelent a szén-dioxid-semlegesség, valamint hogy
a helyi és regionális a hatóságok biztosíthatják, hogy
ezt befolyásoló körzetükön belül érjék el.

Energy - Environment - Local Development SA (EPTA)
Auvergne-Rhone-Alpes Energie Environnement (AURA-EE)
ICLEI European Secretariat GMBH (ICLEI EURO)
Fundacion Asturiana De la Energia (FAEN)
Agencia Regional da Energia Eambiente da Regiao Autonoma da Madeira (AREAM)
Regionalna Energetska Agencija Sjever (REAN)
Wojewodztwo Wielkopolskie (WIELKOPOLSKA REGION)

Az Útmutató a szén- / éghajlat-semlegesség 2050-ig
történő eléréséhez az Európai Unió Horizont 2020
kutatási és innovációs programja keretében finanszírozott C-Track 50 projekt keretében került kidolgozásra, amely a helyi és regionális önkormányzatokat
támogatta a hosszú távú energia- és éghajlat-tervezés
terén. Az Útmutató leírja a tervezési folyamat legfontosabb lépéseit, az egyes lépések fontos szempontjaival
együtt. Ezenkívül bemutatja a bevált gyakorlatokat,
amelyek inspirálják a városokat és régiókat, és segítenek nekik a szén-dioxid-mentesítési folyamat előrehaladásának elősegítésében.
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A helyi és
Regionális
önkormányzatok
Előkészítik
az Utat

MI A SZÉN- ÉS ÉGHAJLAT
SEMLEGESSÉG?

MIÉRT KELL SZÉNDIOXID/KLÍMA
SEMLEGES LENNI?

A szén-dioxid-semlegesség nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást (CO2) jelent, vagyis ha egyensúly van
a CO2-kibocsátás és a szén légkörből történő eltávolítása között egy meghatározott időtartamra. A
szén-dioxid-semlegesség elérésének két különböző
módja van, amelyek párhuzamosan működnek: az
antropogén CO2-kibocsátás csökkentése és a CO2-kibocsátás aktív eltávolítása.

A klímaváltozás hatása a környezetre, az ökoszisztémákra és az emberekre már nyilvánvaló. A
szélsőséges időjárási események, például aszály,
kánikula, heves esőzések, erdőtüzek, áradások és
földcsuszamlások egyre gyakoribbak az egész világon. További kapcsolódó hatások a jégolvadás és
a tengerszint emelkedése, az óceánok savasodása
és a biológiai sokféleség csökkenése. Az embereket ez közvetlenül is érinti, például a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, amelyek sérüléshez
és életvesztéshez vezetnek, és közvetett módon
(például a csökkent terméshozamok, a növények
károsodása és az állatállomány veszteségei, az
infrastruktúra károsodása miatt). Ezek a hatások
a jövőben várhatóan fokozódni fognak, pusztító
következményekkel járva.

Hasonlóképpen a „klímasemlegessé” válás azt jelenti,
hogy elérjük a nettó nulla kibocsátási mérleget, vagyis
az üvegházhatású gázok kibocsátását a lehető legnagyobb mértékben csökkentjük, és a fennmaradó
kibocsátásokat kompenzáljuk.
A kibocsátások teljes kiküszöbölése nem reális, azonban minél alacsonyabb a kibocsátás, annál könnyebb
biztosítani, hogy a keletkező kibocsátásokat teljes mértékben ellensúlyozzák, például a természetes szénelnyelők, például a talaj, az erdők és az óceánok
révén. Másrészt, mivel a természetes elnyelőkben
tárolt szén az erdőtüzek, a földhasználat változásai
vagy a fakitermelés révén visszavezethető a légkörbe,
az éghajlat-semlegesség elérése érdekében elengedhetetlen a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére kell
összpontosítani.
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Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi
testület (IPCC) legutóbbi különjelentéséből kiderül, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5
° C alatt kell tartani az iparosodás előtti szinthez
képest, hogy elkerüljék a legsúlyosabb éghajlati
hatásokat és csökkentsék a szélsőséges időjárás
valószínűségét. A szén-dioxid-semlegesség a 21.
század közepére elengedhetetlen ennek eléréséhez, és tovább korlátozza az éghajlatváltozás
katasztrofális hatásait. Ezért azonnali és határozott fellépésre van szükség az éghajlatváltozással
kapcsolatban.

Intergovernmental Panel on Climate Change, Global warming of 1.5°C - An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 2019
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Arctic region

Mountain regions

Atlantic region

Mediterranean region

Continental region

Boreal region

Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of natural
resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source: 		
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli				
		mate-change-is-affecting-europe
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Figure 1: The various elements of the Green Deal²
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•

Az európai éghajlat-törvény egy jogilag kötelező
célkitűzés bevezetése az üvegházhatást okozó
gázok nettó nulla kibocsátásának 2050-ig.

•

Az Európai Klíma Paktum a polgárok és az érdekelt felek hatékony bevonása az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések érdekében.
A 2030-ig szóló éghajlat-változási terv az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 55%
-kal történő csökkentésére 2030-ig.

•

Az EU új stratégiája az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásról annak érdekében, hogy Európa
2050-re éghajlattal szemben ellenálló társadalommá váljon.

Az EU gazdaságának
átalakítása a fenntartható
jövő érdekében
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Az európai zöld ajánlat ambiciózus intézkedéscsomagot tartalmaz, amely többek között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, valamint a kutatásba és az innovációba
történő befektetésre összpontosít. A Green Deal
keretében az első éghajlat-politikai kezdeményezések a következők:

Az Európai
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Az EU kezdeti célja a Párizsi Megállapodás szerint az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig
legalább 40% -kal történő csökkentése volt 1990-hez
képest. Azonban felismerve, hogy az éghajlatváltozás egzisztenciális veszélyt jelent Európára nézve,
2019-ben az EU jóváhagyta az éghajlat-semlegesség elérésének célját. 2050-ig, összhangban a párizsi
megállapodás céljaival. Annak érdekében, hogy az EU
az éghajlat-semleges gazdaság felé mozoghasson,
az üvegházhatást okozó gázok 2050-re vonatkozó
csökkentési célkitűzését jelenleg felülvizsgálják.

Az európai zöld ajánlat megvalósításához át kell gondolni a meglévő politikákat és mélyrehatóan átalakító
politikákat kell kialakítani, különös tekintettel a következőkre:
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A 2016. november 4-én hivatalosan hatályba lépett
Párizsi Megállapodással, az első, jogilag kötelező
érvényű nemzetközi szerződéssel az éghajlatváltozásról, a világ vezetői egyetértettek abban, hogy
az éghajlatváltozás veszélyt jelent a környezetre és
az emberiségre, és hogy ezt globális fellépéssel kell
megállítani. Ennek eredményeként fogalmazták meg
azt a célt, hogy a globális felmelegedést jóval 2°C alá
korlátozzák, és erőfeszítéseket tegyenek annak 1,5°
C-ra történő korlátozására.

Az Európai Zöld Megállapodás meghatározza, hogyan
lehet Európát 2050-ig a világ első éghajlat-semleges
kontinensévé tenni. Célja, hogy az EU-t egy modern,
erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítsa át, ahol 2050-ig nincs nettó üvegházhatású gázkibocsátás, és a gazdasági növekedés elválik az erőforrások felhasználásától. Célja továbbá a környezet és
az emberi egészség védelme, és ezzel párhuzamosan
annak biztosítása, hogy az éghajlat-semlegességre
való áttérés igazságos és befogadó legyen, és senki
ne maradjon le.

A KUTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉS AZ
INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE
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Vonatkozó
Irányelvek és
Intézkedések

Az Európai Zöld Üzlet
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Communication from the Commission, The European Green Deal, Brussels, COM(2019) 640 final
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Miért Kellene
Regionális és Helyi
Önkormányzatoknak
Vezetniük az
utat a Szén-dioxid-klímasemlegesség
felé
A régiók és városok szerepe az EU politikájának kialakításában az évek során széles körben elismert, mivel
ezek döntő szerepet játszanak az uniós politikák végrehajtásában, de az állami beruházások kezelésében
is. Ezen felül az uniós politikák hatékonysága javítható
azáltal, hogy ösztönözzük a regionális és helyi önkormányzatok bevonását az EU politikai döntéshozatali
folyamatába.
Az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa
(CEMR), az európai helyi és regionális önkormányzatokat képviselő szervezet szerint az európai szinten
hozott döntések több mint 60% -ának közvetlen hatása
van az önkormányzatokra, tartományokra és régiókra,
míg 70% -uk Az európai közberuházások 80% -át helyi
és regionális önkormányzatok hajtják végre. Mint ilyen,
nyilvánvaló az európai helyi és regionális önkormányzatok növekvő jelentősége mind a gazdaság, mind a
polgárok életében.

A szén- és éghajlat-semlegesség
lehetetlennek tűnik mindaddig,
amíg el nem érik
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Ezenkívül a regionális és helyi önkormányzatok az
emberek és igényeik legközelebb eső irányítási szintjét
jelentik. Elvileg sokkal jobb helyzetben vannak a nemzeti kormányoknál, ha olyan ügyekkel foglalkoznak,
amelyek megkövetelik a helyi ismereteket, valamint a
helyi igények és prioritások megértését, mint például
az energetikai tervezés és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás. Jobb helyzetben vannak abban is,
hogy biztosítsák, hogy az állampolgárok hatékonyan
vegyenek részt a mindennapi életüket érintő döntéshozatali folyamatban, és a nyilvánosságot mozgósítsák
a fenntartható energetikai megoldások megvalósításában, ugyanakkor a változás katalizátoraiként működjenek.
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Az ENSZ szerint a városok a világ energiájának 78%
-át fogyasztják, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 60% -át termelik, a legnagyobb
szektor az építkezés, az energiatermelés és a közlekedés. Ez a városokat prioritássá teszi a cselekvés
szempontjából, míg a város sűrűsége eszköznek
tekinthető az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású
lábnyom elérésének hatékonyabb infrastruktúra és
tervezés révén. A városok különösen ki vannak téve
az éghajlatváltozásnak is, sok városban már foglalkoznak az éghajlatváltozás káros következményeivel és a
kapcsolódó pénzügyi költségekkel, például a viharok,
áradások és aszály okozta infrastruktúra-károk elhárításával. Az éghajlatváltozás nyilvánvalóan közvetlenül
érinti a szubnacionális kormányzatot, ezért az éghajlatváltozás mérséklésének és alkalmazkodásának helyi
és regionális szinten prioritást kell élveznie.
A régióknak és városoknak kulcsfontosságú szerepük van a fenntartható megoldások megvalósításának elősegítésében számos ágazatban, mint
például a megújuló energiatermelés, az épületek
energetikai felújítása, a hulladék- és vízgazdálkodás, a mobilitás és a területrendezés területén. A
régiók és az önkormányzatok, felismerve az általuk
játszható fontos szerepet, számos tervet dolgoznak ki, amelyek felvázolják a megvalósítani kívánt
intézkedéseket és projekteket, például:
•

Stratégiai tervek.

•

Fenntartható városi mobilitási tervek.

•

Terület-, területhasználat- és városfejlesztési tervek.

•

Energiagazdálkodási / cselekvési tervek.

•

Klímaadaptációs tervek.

•

Hulladékgazdálkodási tervek.

•

Árvízkockázat-kezelési tervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek stb.
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A városok és régiók a
szén- és éghajlat-semlegességre való áttérés
középpontjában állnak,
és fokozódniuk kell, utat
kell nyitniuk 2050-ig

A helyi szintű energiatervezést tovább ösztönözte
a Polgármesterek Szövetsége az éghajlatért és az
energiaért kezdeményezés (CoM). Ezt eredetileg
2008-ban indították el Európában azzal a céllal, hogy
összegyűjtse a helyi önkormányzatokat, hogy önként
vállalják az EU éghajlati és energetikai célkitűzéseinek elérését és meghaladását. Manapság a CoM
aláírói is egyetértenek 2050-re vonatkozó közös
elképzelésekkel, vagyis fel kell gyorsítani területük
dekarbonizációját, erősíteni kell képességeiket az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodáshoz, és lehetővé kell tenni, hogy polgáraik
biztonságos, fenntartható és megfizethető energiához
jussanak. Annak érdekében, hogy a politikai elkötelezettségeket cselekvések felé fordítsák, az CoM aláírói
vállalják, hogy kidolgozzák a Fenntartható Energia
és Éghajlat-cselekvési Tervet (SECAP), ezzel tovább
ösztönözve a helyi energiaügyi és éghajlati tervek
kidolgozását. A mai napig Európa-szerte több mint
10 500 település aláírta a CoM-et, és több mint 7500
város fejlesztette ki később cselekvési tervét.
A helyi és regionális önkormányzatok által kidolgozott
energia- és klímatervek formátumától és típusától függetlenül egyértelmű előnyökkel jár azok kidolgozása
és végrehajtása, mivel ezek felgyorsítják a dekarbonizációt a területen. E tervek végrehajtása nemcsak
pozitívan járul hozzá a nemzeti és szubnacionális
energiaügyi és éghajlati célok eléréséhez, hanem
biztosítja a helyi közösségek fenntartható fejlődését,
és támogatja a társadalmi befogadást, az innovációt
és a gazdasági növekedést. A városok és régiók irányítása mellett az éghajlatváltozás mérséklése és az
ahhoz való alkalmazkodás érdekében ezek a tervek
azt is biztosíthatják, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés új lehetőségeket
teremtsen a helyi vállalkozások számára, több helyi
munkahelyet, kapacitásépítési kilátásokat, valamint
energiabiztonságot / függetlenséget, jobb infrastruktúrákat kínáljon.
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2050-re
Vonatkozó Jövőkép
Meghatározása

A szén-dioxid-mentesítés útja 2050-ig a szerepek és
felelősségek kiosztásából indul ki, és a helyi kontextus
megértésével, a jövőkép kialakításával és a kölcsönösen elfogadott terv végrehajtása iránti erős elkötelezettséggel folytatódik. Ezek a lépések a dekarbonizációs stratégia elengedhetetlen részei, és meg kell
előzniük a cselekvések és projektek végrehajtását.

ELKÖTELEZŐDÉS
A JÖVŐKÉP MELLETT

STRATÉGIAI JÖVŐKÉP
KIDOLGOZÁSA
HELYI KONTEXTUS MEGÉRTÉSE

IRÁNYELV ALKOTÁSI KERET
LÉTREHOZÁSA
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Politikai
Döntéshozatal
A hosszú távú energia- és klímaterv kidolgozása és
végrehajtása kihívást jelentő és időigényes folyamat,
amelyet szisztematikusan meg kell tervezni és irányítani kell. Megköveteli a különböző szervezeti egységek
együttműködését és koordinációját a helyi / regionális
önkormányzat adminisztrációjában. Sikerének biztosításához külső szervezetek, érdekeltek és a nyilvánosság együttműködésére és támogatására is szükség
van.

Gyakorlati tippek az együttműködési
folyamat felállításához
•
•
•

•

•

Határozza meg az együttműködés legfontosabb mozgatórugóit (határozza meg az együttműködés előnyeit és hozzáadott értékét).
Határozza meg az együttműködés körét, és teremtsen reális elvárásokat azzal kapcsolatban,
hogy ez mit hozhat.
Bizalomépítés és nyílt kommunikációs csatorna
létrehozása a kormányzás különböző szintjei
között - rendszeresen és átláthatóan kommunikáljon.
Ösztönözze a hagyományos kommunikációs
formákat (személyes találkozók), mivel ezek
gyakran hatékonyabban ösztönzik az embereket arra, hogy valóban együttműködő módon
kooperáljanak.
Formalizálja az együttműködést, ha releváns
(pl. Együttműködési megállapodások és egyetértési megállapodások aláírásával).
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Dekarbonizációs Központi Csoport
A sikeres szervezeti felépítés, valamint a hosszú távú
energiaügyi és éghajlati terv végrehajtásának előfeltétele a világos szervezeti felépítés és a felelősségek
kiosztása. Ezért a helyi / regionális önkormányzatoknak felelősségeket kell kijelölniük a megfelelő kompetenciákkal rendelkező megfelelő osztályoknak,
valamint elegendő pénzügyi és emberi erőforrással
kell rendelkeznie a tervekben felvázolt tevékenységek
végrehajtásához.
Ha más kapcsolódó tevékenységekre már létrehoztak
szervezeti struktúrákat (pl. A Polgármesterek Szövetségének a közigazgatáson belül létrehozott végrehajtó
csoportja), akkor a hosszú távú terv kidolgozásának,
végrehajtásának és nyomon követésének felelőssége
erre a struktúrára ruházható. Ha ilyen struktúra nem
létezik, ajánlott egy dekarbonizációval foglalkozó központi csoport létrehozása.
A dekarbonizációval foglalkozó központi csoportnak
felelnie kell a dekarbonizációs folyamat valamennyi
szakaszának végrehajtásáért. A csapatnak elsősorban
a folyamat megkönnyítése kell, hogy legyen, a helyi
kontextus megértésétől, a jövőkép megfogalmazásától, az alapérték felmérésétől, az intézkedések megtervezésétől és összehangolásától, az erőforrásokhoz
való hozzáféréstől és az érdekelt felek és a nyilvánosság részvételének felügyeletéig, az ellenőrzés és
értékelésig, a terv végrehajtásáig.
Kritikus, hogy a csapat tagjai különböző szakértelemmel és képességekkel bírjanak, és szerepük jól
körülhatárolt és világos a folyamat erős felelősségének biztosítása érdekében. Mint ilyen, a csapattagok a hatóság különböző szervezeti egységeiből
származhatnak, például a műszaki, a földhasználati
és területrendezési, a pénzügyi, a mobilitási és a beszerzési osztályokból. Ez biztosítja, hogy a terv több
ágazati szempontból a terület valós szükségleteire
összpontosítson, és a meglévő helyi / regionális politikákra és fellépésekre épüljön. Ez az összehangolt
megközelítés megvalósítását is segíti az enyhítés és
az alkalmazkodás kezelésében, kihasználva a kölcsönös függőségeket a hatékonyság maximalizálása és
a kompromisszumok megelőzése érdekében.
Ugyanilyen fontos, hogy a hosszú távú tervekbe beépített cselekvéseket beépítsék a helyi önkormányzat egyéb érintett szervezeti egységei által irányított
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más tervekbe és kezdeményezésekbe is, és hogy
megvalósuljanak az akciók közötti szinergiák. Ezért a
több részleget érintő és az ágazatok közötti részvétel
fontos.
Ezenkívül el kell ismerni és orvosolni kell a csapaton
belüli technikai és menedzsment kompetenciák hiányosságait, például képzések révén. Lényegében a
csapatnak ki kell építenie technikai kapacitásait az
éghajlatváltozás mérséklésére és az alkalmazkodásra
vonatkozó tervek elemzésére, megfogalmazására és
végrehajtására, valamint a helyi / regionális önkormányzat kapacitására.
Végül a helyi / regionális önkormányzat egy klímapolitikai irányítóbizottság létrehozását is szeretné elérni,
amely helyi / regionális politikai döntéshozókból áll,
hogy stratégiai iránymutatást nyújtson és segítse a folyamat szükséges politikai támogatásának biztosítását.

Többszintű Kormányzás
A dekarbonizációval foglalkozó központi csoportnak alkalmaznia kell a többszintű kormányzás (MLG) elveit,
és folytatnia kell az együttműködést a hatóságokkal az
irányítás minden szintjén a tervek és intézkedések hatékonyabb megtervezése és megvalósítása érdekében.
Ennek magában kell foglalnia a vertikális együttműködést
(azaz az együttműködést a nemzeti, regionális és helyi
hatóságok között) és a horizontális együttműködést (pl.
Együttműködés a különböző települések, de legfőképpen a terület más helyi közintézményei között, például
villamosenergia-, víz- és csatornaszolgáltatást nyújtó
önkormányzati közszolgáltatók között).

•

Szakértelem, készségek és ismeretek megosztása
- a hatóságok kapacitásépítése megkönnyítheti a
bevált gyakorlatok, az innovatív és közös fellépések
megismétlését.

•

Kedvezőbb finanszírozási feltételek megteremtése
- más hatóságokkal való együttműködés biztosabb
és stabilabb feltételeket teremthet a befektetések
vonzására.

•

Erőforrások, készségek és technikák összevonása:
közös munka révén a különböző készségek, tervezési technikák és erőforrások kombinálhatók, megkönnyítve az átmenet folyamatát, például a közös
tevékenységek megtervezéséhez és megvalósításához szükséges munkaterhelés megosztásával vagy
a méretgazdaságosság előnyeinek kihasználásával
közös munkával.

•

Hatékonyabb kommunikáció: a célok együttes meghatározása biztosítja az üzenetek harmonizálását
(elkerülve az összetévesztést).

•

Konzisztens nyomon követési és jelentéstételi struktúrák létrehozása: a nyomon követés és a jelentéstétel ésszerűsítése biztosítja a tervek koherensebb nyomon követését a különböző kormányzati szinteken.

A többszintű kormányzás számos előnnyel jár, segít
a helyi / regionális önkormányzatoknak:
•

•

A tervek közötti koherencia biztosítása - egy együttműködési folyamat segíthet a tervek és politikák
összekapcsolásában nemzeti, regionális és helyi
szinten.
Világos és következetes elképzelések kidolgozása
- az ismeretek és ötletek megosztása lehetővé teheti ambiciózus és reális elképzelések létrehozását,
ugyanakkor figyelembe veszi a helyi realitásokat és
igényeket.
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Részvételi Tervezés és Kivitelezés
A szén- és éghajlat-semlegesség elérése érdekében a
helyi hatóságoknak számos komplex intézkedést kell
összehangolniuk és / vagy végrehajtaniuk az energiaés éghajlat-változási tervekben, amelyek a különböző
érdekelt felek részvételére támaszkodnak. Például az
utcai világítás korszerűsítése a magánszektor részvételén alapul, ha ezt köz- és magánszféra közötti
partnerségen keresztül finanszírozzák és valósítják
meg. Amellett, hogy támogatni tudják a cselekvések
végrehajtását, az érintetteket valószínűleg a cselekvések is befolyásolják. Ezenkívül az érdekeltek bevonása
elősegítheti a technikai cselekvések kiegészítéséhez
szükséges viselkedésbeli változások ösztönzését.
Másrészt a polgárok a városokban élnek és dolgoznak, így véleményük, nézeteik és preferenciáik vannak
arról, hogyan lehetne javítani városukat és infrastruktúráját, és ennek következtében életminőségüket.
Mint ilyen, részt kell venniük a városuk vagy régiójuk
környezetbarátabbá tétele és szén-dioxid-mentesítésének tervezésében és döntéshozatalában. Ezenkívül
a polgárok fogyasztók is, így az éghajlat-semlegességre való áttérést elősegíthetik azáltal, hogy olyan életmódbeli döntéseket hoznak, amelyek minimalizálják
szén-dioxid-kibocsátásukat.
Ezért a kulcsfontosságú érdekelt felek és a nyilvánosság, köztük a magánszektor, a civil társadalom
és a helyi közösség érdekeltjeinek aktív bevonása
elengedhetetlen a sikeres hosszú távú energetikai
és éghajlat-változási tervek tervezéséhez és végrehajtásához. A polgárokat és a legfontosabb érdekelt
feleket fel kell hatalmazni arra, hogy aktívan vegyenek
részt a dekarbonizációs folyamat különböző szakaszaiban, különösen az intézkedések megfogalmazásában és végrehajtásában. Ennek során a döntések
és a cselekvések megmutatják a helyi igényeket és
jobban kezelik a helyi kihívásokat. Ezenkívül egy nyílt,
együttműködési folyamat biztosítja az igazságos és
inkluzív átmenetet a szén- és éghajlat-semlegesség
felé, az előnyök igazságos elosztása mellett. Végül a
részvételen alapuló politikai döntéshozatal hozzájárul
a széles körű konszenzus kialakításához, és javítja a
hosszú távú energiaügyi és éghajlati terv minőségét,
elfogadását, hatékonyságát és legitimitását. Ezzel párhuzamosan segít a tervbe ágyazott cselekvések tartós
elfogadásában, életképességében és támogatásában.
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Gyakorlati tippek az érdekeltek és a
nyílvánosság bevonására a hosszú
távú tervek kidolgozása során
•
•

•
•
•

•
•
•

Nyisson meg egy együttműködési folyamatot
és építsen bizalmat.
Magyarázza el a dekarbonizáció előnyeit (például növeli a terület vonzerejét a vállalkozások
és az emberek iránt, serkenti a gazdasági
fejlődést, csökkenti a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeit, javítja a városi
környezetet, az emberek életminőségét és
egészségét).
Tájékoztasson az átmenet folyamatában való
aktív részvétel előnyeiről.
Az együttműködés megkönnyítése a nyitottság, a kölcsönös megértés és a különböző
nézetek szabad kifejezésének ösztönzésével.
Irányítson megbeszéléseket / konzultációkat a
terv minőségi szempontjai (azaz a jövőkép és
a különböző típusú intézkedések figyelembevétele) felé.
A vitákat és konfliktusokat az együttműködési
folyamat részeként és az érvelés lehetőségeként kezelje.
Konszenzus keresése a terv kulcselemeivel
kapcsolatban.
Tartsa nyitva a részvételi folyamatot a jövő
számára (pl. A terv vagy konkrét intézkedések
újratervezése során).
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Következésképpen az első lépés egy olyan kommunikációs / terjesztési stratégia kidolgozása, amely
felvázolja a helyi / regionális önkormányzat célcsoportokhoz, érdekelt felekhez és más kulcsfontosságú
helyi szereplőkhöz való eljutásának módját. A stratégia
által felölelt tevékenységeknek arra kell irányulniuk,
hogy az érdekelt feleket és a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassák és motiválják az átmeneti folyamat során, ugyanakkor átláthatóvá kell tenniük a
végrehajtott intézkedéseket és az elért eredményeket
is. Pontosabban fontos kommunikálni az enyhítési és
alkalmazkodási intézkedések előnyeit, például azokat
a pozitív hatásokat, amelyek ezek a polgárok jólétére és életminőségére, valamint a városok élhetőbbé
és vonzóbbá tételére irányulnak. Ez segít enyhíteni
a polgárok és az érdekeltek aggodalmait és ösztönzi
részvételüket.
Ezt követően az érdekelt felek és az állampolgárok
aktív részvétele sokféle módon megvalósítható. A helyi
/ regionális önkormányzatoknak kidolgozniuk kell egy
érdekelt felek bevonási stratégiáját az érdekelt felek
és az állampolgárok bevonásának különböző módjainak felvázolása érdekében, ezeket az érdekelt felek
érdeklődésének, fontosságának és befolyásának az
átmeneti folyamatban, valamint a folyamat különböző
szakaszai szerint kell kialakítani.
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Részvétel szintjei

Elkötelezettség és kommunikációs csatornák

Információ és oktatás

Brosúrák, hírlevelek, weboldal, közösségi média,
nyomtatott kiadványok, sajtóközlemények, tájékoztató
kampányok, kiállítások

Információ és visszajelzés

Tanácsadó központ, nyilvános események, telekonferenciák, felmérések és
kérdőívek, közvélemény-kutatások, vizuális eszközök
(pl. A különböző területek
energiahatékonyságát vagy
hidrogeológiai kockázatát
bemutató térinformatikai
eszközök)

Bevonás és konzultáció

Workshopok, kerekasztal-beszélgetések és egyéb
részvételi események,
konzultációs értekezletek,
fórumok, a technológiák és
megoldások kísérleti bemutatása, nyilvános konzultációk
(pl.tervezetek)

Kiterjesztett részvétel (
együtt fejlesztés és együttes megvalósítás)

Tanácsadó csoportok / bizottságok, munkacsoportok, élő
/ együtt létrehozó laboratóriumok
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A Helyi Kontextus
Megértése
A hosszú távú energiaügyi és éghajlati tervek kidolgozása és végrehajtása során elengedhetetlen a helyi
kontextus megértése, mivel minden település / régió
más kihívásokkal néz szembe, és eltérő igényekkel
és erősségekkel bír. Fontos továbbá meghatározni az
összes fő érdekelt felet, és figyelembe venni a meglévő helyi és regionális politikákat és terveket.

Kontextuselemzés helyi energia- és
klímaterv kidolgozására Spanyolországban
•

Helyi Jellemzők
Ezért az első lépés azon helyi sajátosságok és körülmények meghatározása, amelyek jobban alakíthatják
a szén- / éghajlat-semleges jövő jövőképét. Ide tartozik többek között a terület földrajza, a helyi környezet,
a demográfia, a társadalmi-gazdasági helyzet, az
ipar, a történelem, a helyi / regionális szabályozás
és az energiapiac. A különböző és egyedi helyi sajátosságok összetettségeket vagy akár kihívásokat is
előidézhetnek a terület dekarbonizációja szempontjából, ezért ezeket alaposan figyelembe kell venni az
átfogó terv megfogalmazásakor. Ezenkívül értékelni
kell a lehetséges összekapcsolódásokat, mivel ezek
rejtett lehetőségeket teremthetnek, de akadályokat is
jelenthetnek, amelyek befolyásolhatják a dekarbonizáció folyamatát.
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•

•

A Principado de Asturias a regionális közigazgatással, üzleti szövetségekkel, szakszervezetekkel és más kulcsfontosságú érdekelt
felekkel együtt elemezte azokat a hatásokat,
amelyeket általában a hosszú távú tervek és
különösen az energetikai átmenet a régióra gyakorol. Ez nagyon fontos volt, mivel a
régió nagy szénbányászati hagyományokkal
rendelkezik, elsősorban fosszilis tüzelőanyagokon (szénen) alapuló villamosenergia-termeléssel, valamint nagyon erős és energiától
függő ipari szektorral.
Az elemzés alapján felmerült egy olyan
regionális energiastratégia kidolgozásának
szükségessége, amely figyelembe veszi a
nemzeti szinten megállapított célokat és kritériumokat, de figyelembe veszi a régió egyediségét is annak érdekében, hogy az energetikai átmenet megvalósulhasson nemcsak az
energia és a a környezet javítása érdekében,
hanem az aktivitás és a munkahelyteremtés
szempontjából is.
Ugyanakkor és összehangolt módon, mivel
az Asturias Energy Foundation együttműködik a kormányzás különböző szintjeivel, a
munka folytatódik a helyi igazgatással. Pontosabban ez magában foglalja az éghajlatváltozással és a fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési tervek kidolgozását vagy
támogatását, valamint egyedi energiafejlesztési projektek meghatározását, összhangban
a regionális és nemzeti energiapolitikákkal,
valamint a nemzeti integrált éghajlati és fenntartható energiatervvel. Mint ilyen, a kidolgozott terv figyelembe veszi a lokális helyzetet,
és különösen a szén felhasználását Asztúriában a villamosenergia-termeléshez.
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Az Érdekelt Felek
Az érintett felek bevonása kritikus sikertényező mind
az ambiciózus, reális jövőkép kialakításában, mind a
hosszú távú terv kidolgozásában és végrehajtásában.
Ezért elengedhetetlen az érdekelt felek alapos feltérképezése annak biztosítása érdekében, hogy minden
kulcsfontosságú érdekeltséget meghatározzanak, és
aktívan részt vegyenek a dekarbonizáció különböző
szakaszaiban.
Az érdekeltek többféle körének bevonása megkön�nyítheti az átmenet folyamatát a közösség különböző
részein, míg a készségek, a szakértelem és a módszertan költségmentesen konszolidálható, növelve a
párbeszédet, valamint a cselekvések tervezését és
végrehajtását.
Legalább az alábbi érdekelt feleket kell figyelembe venni: minden kormányzati szintű hatóság, civil
társadalmi szervezetek, energiaügynökségek, helyi
vállalkozások és szövetségeik, helyi ipar, pénzügyi
intézmények, magán- / tömegközlekedési társaságok,
energiaszolgáltatók / közművek, építőipari vállalatok
/ fejlesztők, fogyasztói szövetségek és tudományos
intézetek.
Mivel a 2050-re való átállás különféle ágazatokat
érint, az azonosított különböző érdekelt felek változó
érdeklődésűek lesznek, hogy hozzájáruljanak a dekarbonizációs folyamathoz és részt vegyenek abban.
Ezenkívül az érdekelt feleknek más „befolyása” lesz
a folyamatra, nevezetesen arra, hogy megkönnyítsék
vagy akadályozzák a hosszú távú tervek készítését
és végrehajtását. Ezért ezeket az elemeket minden
érdekelt fél számára fel kell mérni, hogy jobban feltérképezhessék őket.
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A következő lépések segíthetnek az érdekeltek feltérképezésében és prioritásainak meghatározásában:
1. Határozza meg az összes lehetséges érdekelt felet,
különös hangsúlyt fektetve azokra az érdekelt felekre,
akiknek érdekeit az átmenet érinti, tevékenységeik
befolyásolják az átmenetet, akik rendelkeznek / ellenőrzik a terv megfogalmazásához és végrehajtásához
szükséges információkat, erőforrásokat és szakértelmet, és amelyek részvételére / részvételére szükség
van a terv sikeres végrehajtása.
2. Értékelje érdeklődésüket a dekarbonizációs út különböző szakaszai iránt (az érdekeltek közötti összehasonlítás lehetővé tételéhez pontszám rendelhető).
3. Vizsgálja meg szerepüket és befolyásukat a hosszú
távú terv és cselekvések kidolgozásában és végrehajtásában (a fentihez hasonlóan pontszám is rendelhető).
4. Becsülje meg az elkötelezettségük hatását (pl. A
korábban kiosztott pontszámok összevonásával).
Az elemzés során figyelembe lehet venni az érdekelt
felek „fontosságát” is, vagyis azt, hogy a terv kialakítása és végrehajtása mennyiben nem tekinthető sikeresnek, ha az érdekeltek igényeivel, elvárásaival és
kérdéseivel nem foglalkozunk.
Az érintettek alapos elemzését követően az érdekelt
felek alábbi érdek-befolyásolási mátrixa segíthet a
helyi / regionális önkormányzatoknak az átmenet folyamatában az érdekelt felek érdeklődésének (vagy alternatív jelentőségének) és hatásának értékelésében.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Integrált tervezés és
nyilvános részvétel a
fenntartható városrész-fejlesztés érdekében Németországban

Ábra: Az érintettek kamat-befolyás mátrixa

Érdekeltek befolyása/ereje

Szükségletek
megtalálása
Elégedettség
megtartása

“Kulcsjátékos”
Szoros részvétel

kevésbé fontosság

Fontosság mutatása

Minimális erőfeszítés

Maradj informált

Érdekeltek figyelme

Ez segíthet meghatározni a helyi / regionális önkormányzatok erőfeszítéseinek szintjét a különböző érdekeltek bevonása érdekében. Ugyanakkor ugyanilyen
fontos értékelni az érdekeltek érdeklődését (vagy fontosságát) és befolyását a dekarbonizációs folyamat
különböző szakaszaiban, az érdekelt felek kulcsfontosságú szerepeinek jobb tisztázása érdekében, valamint
a lehető legnagyobb mértékben meg kell határozni,
hogy mikor kell erőteljesebbé tenni az érintettek aktív
részvételét.

Freiburg városa a sürgető helyi lakáshiány kezelése érdekében kidolgozta a Rieselfield
negyed fenntartható tervezését. A 70 hektáros vegyes
felhasználású Rieselfeld-koncepció nagy sűrűségű, energiatakarékos építőelemeket,
jó tömegközlekedési összeköttetést, valamint társadalmilag vegyes és inkluzív demográfiai felépítést tartalmaz.
A koncepció kidolgozása az
önkormányzati döntéshozók, az energiatervezők, az
építészek, a tanácsadók, a
vállalkozók, a fejlesztők és
az állampolgárok ötletein és
igényein alapult, a környezeti
és társadalmi fenntarthatóság prizmáján keresztül. A
„Rieselfeld” körzet bemutatja, hogy a zöld politikákat
hogyan lehet hatékonyan működtetni helyi szinten.

Meglevő Helyi és Regionális Tervek
A helyi kontextus jobb megértése érdekében elengedhetetlen, hogy a helyi / regionális önkormányzatok
megvizsgálják a meglévő helyi és regionális terveket,
különösen azokat, amelyek hatással vannak a tevékenységekre, az infrastruktúrára, a városi környezetre és a területen elfogyasztott energiára. Különböző
típusú ágazati és ágazatközi tervek léteznek helyi
és regionális szinten, amelyek közül az alábbiakban
ismertetjük a legelterjedtebbeket és relevánsabbakat az éghajlat- és energiatervezés szempontjából.
Ezeknek a terveknek a hosszú távú energiaügyi és
éghajlat-változási tervbe történő beépítése biztosítja a
tervezett intézkedések közötti szinergiákat és elkerüli
a kompromisszumokat.
Fenntartható Városi Mobilitási
Tervek (SUMP)
A SUMP egy stratégiai terv, amely segít a városoknak fenntarthatóbb és integráltabb módon kezelni a
városi területek közlekedéssel kapcsolatos kihívásait
és problémáit. Pontosabban, ezek a tervek elősegítik
az összes közlekedési mód kiegyensúlyozott fejlődését, hogy kielégítsék az emberek és a vállalkozások
mobilitási igényeit a városokban és környékükön,
ugyanakkor ösztönözzék a fenntarthatóbb módok felé
való elmozdulást. Az SUMP kidolgozása egy strukturált folyamat, amelynek során a mobilitási politikákat
világos jövőkép és mérhető célok összefüggésében
határozzák meg a városi mobilitás hosszú távú kihívásainak kezelésére. A folyamat arra is törekszik,
hogy biztosítsa az érdekelt felek megfelelő szakaszokban való részvételét, valamint az érintett szakpolitikai területek és hatóságok közötti együttműködést.
A SUMP-ok általában önkéntesek, bár ezek bizonyos
esetekben kötelezőek, például Spanyolországban,
Katalónia régiójában, újabban pedig Görögországban a több mint 30 000 lakosú településeken, míg
néhány más országban a SUMP-khoz meghatározott
nemzeti vagy regionális finanszírozás.
Összességében a SUMP-okat fontos figyelembe
venni a hosszú távú energetikai és éghajlati tervek megfogalmazásakor. Pontosabban, egyértelmű szinergiák és összekapcsolódások vannak az
SUMP-okban foglalt mobilitási politikák és a közlekedési ágazat éghajlat-csökkentési és alkalmazkodási
intézkedései között.
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Fenntartható Energiaügyi és Éghajlati 		
Cselekvési Tervek (SECAP)
és Fenntartható Energiaügyi Cselekvési 		
Tervek (SEAP)
A SECAP és a SEAP tervek segítik a városokat a
területükön tapasztalható energiaigény visszaszorításában és az éghajlatváltozás mérséklésében.
Mindkét tervet olyan városok dolgozták ki, amelyek
önként csatlakoztak a Polgármesterek Szövetsége
kezdeményezéshez. A SEAP felvázolja, hogy egy
város miként kívánja elérni a CO2-csökkentési célját 2020-ig, míg a SECAP felvázolja, hogy egy város miként kívánja elérni a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére vonatkozó célját 2030-ig. Mindkét terv
tartalmazza a jelenlegi helyzet értékelését, azaz meghatározza a kiindulási kibocsátási jegyzéket. Világos
célokat fogalmaz meg és ismerteti a tervezett intézkedéseket, az időkeretekkel, a kijelölt felelősségekkel és a becsült hatásokkal együtt. Mindazonáltal a
SECAP-ok nem csak az éghajlatváltozás mérséklésére összpontosítanak (pl. Az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energiaforrások elterjedése),
hanem foglalkoznak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással is, a kockázat és a sebezhetőség
felmérésével, valamint az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos intézkedések bevezetésével.
A SECAP-ok és a SEAP-ok létfontosságúak a hos�szú távú tervek kidolgozása során. Különösen hogy
mindkettő magában foglalja az alapértékelést, valamint rövid és középtávú intézkedéseket, amelyeket
a helyi / regionális önkormányzatok végrehajtanak
vagy már végrehajtottak az energiahatékonyság és
a megújuló energiatermelés növelése érdekében a
területen. Ezért ezeket a cselekvéseket be kell építeni
a 2050-re vonatkozó energia- és éghajlat-változási
tervekbe.
Meg kell jegyezni, hogy a SECAP-ok és SEAP-ok
mellett rengeteg különféle típusú energia- és éghajlat-változási terv készül Európában helyi és regionális
szinten. Ezek lehetnek önkéntes vagy a nemzeti jogszabályok által előírt tervek. Ezek a tervek az általuk
lefedett ágazatokban és az ezek kidolgozásához alkalmazott módszertanban különböznek, de ugyanolyan fontosak figyelembe venniük a hosszú távú
energetikai és éghajlati tervek kidolgozásakor. Például Görögországban a helyi és regionális önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk az önkormányzatok és a
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regionális épületek energiateljesítményét, és azokat
kétévente frissíteniük kell, míg a régióknak ki kell
dolgozniuk az éghajlathoz való alkalmazkodást. Németországban az önkormányzati energia- és klímatervek kidolgozását a Nemzeti Klíma Kezdeményezés (németül: Nationale Klimaschutzinitiative - NKI)
finanszírozza. Lengyelországban az önkormányzatok
már kidolgozták az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság terveit (PGN), amelyeket nemzeti és regionális finanszírozással hoznak létre. Romániában a
helyi hatóságok elkészítik az energiahatékonyság
javítására vonatkozó tervet (Planul de Imbunatatire
a Eficientei Energetice - PIEE).

Hulladékgazdálkodási Tervek
A hulladékgazdálkodási tervek célja általában a környezet és az emberi egészség védelme azáltal, hogy
megakadályozzák vagy csökkentik a hulladék keletkezését és minimalizálják a hulladék kezelésének, begyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának
káros hatásait. Az ilyen tervek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy értékeljék a területükön fennálló
helyzetet (pl. a keletkező hulladékot), meghatározzák
a megvalósítandó célokat és megfelelő stratégiákat,
valamint meghatározzák a végrehajtáshoz szükséges
intézkedéseket. A hulladék-keretirányelv értelmében a
tagállamoknak nemzeti hulladékgazdálkodási terveket
kell elkészíteniük, míg egyes országokban ezt a kötelezettséget átruházzák a regionális és / vagy helyi
hatóságokra. Például regionális hulladékgazdálkodási
tervek Olaszországban, valamint helyi és regionális
tervek Görögországban kötelezőek.
Összességében a hatékony hulladékgazdálkodás
csökkentheti a hulladéklerakókból származó üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint a flotta, az
anyagok és az energia felhasználását. Ezenkívül a
hulladékok kiiktatása és hasznosítása (azaz másodlagos anyagként vagy energiaként) megakadályozza
a kibocsátást a gazdaság más ágazataiban, például
az energiában és az erdészetben. Ezért egyértelmű
előnyök származnak e tervek felülvizsgálatából, amikor hosszú távú energetikai és éghajlati terveket dolgoznak ki az összekapcsolódás érdekében.

Terület-, Földhasználat-Gazdálkodási és 		
Városfejlesztési Tervek
Ezek a tervek biztosítják a város vagy egy terület növekedésének stratégiai keretét, meghatározva a tér
fizikai felhasználását, amely befolyásolni fogja az emberek életmódját és mozgását. Ezeknek a terveknek
a célja gyakran a hatékony földhasználat elérése, a
földhasználati konfliktusok megelőzése és a városok
terjeszkedésének visszaszorítása, miközben ezzel
párhuzamosan megőrzik a zöld és nyitott területeket,
valamint megóvják a természeti erőforrásokat. Bár az
ilyen tervek nem kötelezőek, a területhasználat-gazdálkodással és a városfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket általában helyi vagy regionális szinten hozzák meg.
A hosszú távú energetikai és éghajlat-változási tervek
kidolgozásakor fontos figyelembe venni a terület-, a
földhasználat-gazdálkodási és a városfejlesztési terveket, mivel ezek hozzájárulhatnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jobb megtervezéséhez
az ellenálló képesség növelése és az olyan éghajlati
hatások megelőzése érdekében, mint az áradás, az
aszály, a vízhiány és hőség.

Országos és helyi tervdokumentumok a helyi energia- és klímatervek tájékoztatására Lettországban
A lettországi nemzeti és helyi tervezési dokumentumokat felülvizsgálták, és beépítették az
önkormányzatok által a C-Track 50 által támogatott helyi energia- és klímatervekbe.
•
• Helyi tervdokumentumok: fenntartható
fejlődési stratégiák, fejlesztési programok,
területrendezési tervek.
• Nemzeti tervdokumentumok: a 2030-ig szóló
nemzeti energia- és éghajlatváltozási terv és a
2050-es szén-dioxid-semlegességi stratégia.
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Stratégiai Helyi Tervek
A stratégiai terv meghatározza a helyi / regionális jövőképet és célkitűzéseket, meghatározza a lakosok és
a helyi vállalkozások számára kiemelt területeket, és
felvázolja, hogy a terület hogyan tervez szembenézni
a folyamatos regionális, tartományi és globális változásokkal. Ez ütemtervként szolgál a taktikai tervek kidolgozásához, a célok elérésére irányuló cselekvések
tervezéséhez és az erőforrások befektetésének módjának meghatározásához. Ezek a tervek gyakran több
ágazatra kiterjednek, mint például a várostervezés,
a mobilitás, az energiagazdálkodás és -termelés, az
épületek, a mezőgazdaság, a hulladékgazdálkodás,
a gazdasági fejlődés és az idegenforgalom.
A stratégiai helyi tervek felhasználhatják a hosszú távú
energetikai és éghajlat-változási terveket, mivel ezek
általában olyan kulcsfontosságú intézkedéseket tartalmaznak, amelyeket a helyi / regionális önkormányzat
rövid, közép- és / vagy hosszú távon tervez végrehajtani, amelyek hozzájárulhatnak az éghajlat enyhítéséhez
és az ahhoz való alkalmazkodáshoz.
Végül az országtól és a régiótól függően más ágazati
tervek is rendelkezésre állnak és relevánsak, amelyeket figyelembe kell venni a hosszú távú energetikai
és éghajlati tervek kidolgozása során, például a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, a közlekedésre,
a környezetvédelemre és a természeti katasztrófák
megelőzésére összpontosító terveket. Például Görögországban nemrégiben hoztak egy törvényt, amely
előírja a nagy és közepes önkormányzatok számára,
hogy dolgozzanak ki elektromos járművekhez töltési
terveket, hogy meghatározzák az elektronikus mobilitás előmozdítása érdekében az elektromos járművek
és a parkolóhelyek nyilvánosan hozzáférhető újratölthető pontjait.
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A stratégiai Jövőkép
Kidolgozása
Az integrált, hosszú távú energiaügyi és éghajlati terv
kidolgozásának biztosítása érdekében gondosan meg
kell határozni a régió / önkormányzat dekarbonizációs
útjának stratégiai irányait. Ezért kulcsfontosságú, hogy
világos, ambiciózus, ugyanakkor reális dekarbonizációs jövőkép alakuljon ki. A jövőkép sikere a helyi kontextus megértésétől, az összes kulcsszereplő azonosításától és a meglévő politikák, tervek és szabályozások
megfelelő mérlegelésétől függ minden szinten.

“A cselekvés nélküli jövőkép
csupán álom. A látás nélküli
cselekvés csupán múló idő.
De a cselekvéssel való látás
megváltoztathatja a világot.”
Joel Barker
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Politika/Szabályozás
Az EU 2030-ra vonatkozó kibocsátáscsökkentési célja
jelenleg 40%. Nemrégiben az Európai Parlament támogatta az éghajlat semlegességét 2050-ig, és 2030-ra
60% -os kibocsátáscsökkentési célt (az 1990-es szinthez képest), ami ambiciózusabb célkitűzés, mint a Bizottság 55% -os és a jelenlegi 40% -os cél. Az Európai
Parlament tagjai felszólítják a Bizottságot, hogy állítson
be további időközi célt 2040-re a végső cél elérése érdekében.
Bár az EU energia- és éghajlat-politikája alakítja a tagállamokban a nemzeti politikákat és szabályozásokat,
ezek országonként eltérőek lehetnek. Például azon öt
EU-ország közül, amelyek a törvényben már kitűzték az
éghajlat-semlegesség célját, Svédország célja a nettó
nulla kibocsátás elérése 2045-re, míg Dánia, Franciaország, Németország és Magyarország 2050-re tervezik.
A tervek szempontjából fontos, hogy a helyi / regionális
önkormányzatok világosan megértésék a jelenlegi nemzeti politikát és szabályozási keretrendszert, amelyek
hatással vannak a szén-dioxid-mentesítési folyamatra,
és korlátokat szabhatnak a megfontolandó tevékenységeknek. Ezért felül kell vizsgálni a következőket:
•

Nemzeti, regionális és helyi célok (beleértve az ágazatonként meghatározott konkrét célokat is, pl. Energia, hulladék és víz) a politikákban és rendeletekben.

•

A jogi keret (engedélyezési törvények, közbeszerzési eljárások, szolgáltatások és közfoglalkoztatási
eljárások, környezeti korlátozások, történelmi / kulturális szempontok stb.), Amelyek befolyásolhatják
az intézkedések végrehajtását.

C-Track 50 jelentés:
Tizenegy országos jelentés áttekinti
az energiatervezési folyamatokat
A fent említett jelentés értékes információforrás
lehet a tizenegy európai ország különböző kormányzati szintjeinek szabályozásáról és politikájáról. Pontosabban ide tartozik:
• Az energia és az éghajlat 2030-ig és 2050-ig
terjedő fő nemzeti célkitűzéseinek áttekintése, valamint az EU és a nemzeti hatóságok
közötti kapcsolatok áttekintése (az uniós
célok teljesítéséhez bevezetett eljárások)
• A nemzeti célmeghatározási eljárás áttekintése ezekben az európai országokban.
• A nemzeti energia- és éghajlat-politikai
tervek kidolgozásának folyamatának áttekintése (valamint a helyi és regionális önkormányzatok szerepe és bevonása az országos tervezési folyamatba).
• A különböző kormányzati szintek fontos
szereplőinek a nemzeti hatóságokkal való
interakcióinak leírása.
• A szerepek és felelősségek elemzése (minisztériumok és osztályok, valamint a kapcsolódó nemzeti intézetek, például nemzeti
energiaügynökségek).

Vízió Fejlesztése
A helyi / regionális önkormányzat jövőképe határozza
meg azt az irányt, amely felé haladni akar. Világosan
kifejezi a helyi / regionális önkormányzat politikai elkötelezettségét, és határozott üzenetet ad az állampolgároknak és az érdekelt feleknek arról, hogy a terület
hogyan kíván fejlődni a jövőben, előkészítve az utat
a jelentős beruházásokhoz a városi területeken, az
infrastruktúrában és az épületekben.
Összességében a város / régió elképzelésének ambiciózusnak, ugyanakkor reálisnak kell lennie. Ös�szhangban kell lennie az EU azon elképzelésével,
hogy 2050-ig éghajlat-semlegessé váljon, ugyanakkor
ellenálló legyen az éghajlat számára. Ez magában
foglalja a helyi közösség igényeit és elvárásait is, ezért
ideális esetben az érdekelt felekkel együttműködve
kell kidolgozni.

Helyi jövőkép fejlesztése
Németországban
•

•

•

2019-ben a bodeni önkormányzati tanács
egyhangúlag elfogadta a klímavészhelyzetről szóló határozatot. Annak érdekében,
hogy az éghajlatvédelem az állásfoglalásban ígért legfőbb prioritás legyen, az alapvető szervezési intézkedések mellett az éghajlattal kapcsolatos témákról és projektekről
kezdeti döntéseket hoztak.
Az év folyamán intézkedéscsoportot állítottak össze annak érdekében, hogy a szükséges erőforrások ne csak a személyzet és a
szervezés tekintetében, hanem pénzügyileg
is rendezettek legyenek, 2019 végén elfogadták az éghajlat-változási költségvetést is.
A nyilvánosság, valamint az iskolák, a
vállalkozások és más helyi érdekeltek erőteljesen részt vettek nemcsak elkötelezett
elkötelezettségi tevékenységekben, hanem
a közigazgatás által a nyilvánosság felé elért
haladás folyamatos jelentésében is.

A politikai és szabályozási keret világos áttekintése után
a helyi / regionális önkormányzatok jobban fel tudják
mérni a leküzdendő lehetőségeket, korlátokat és kihívásokat. Például elavult helyi jogi / engedélykorlátozásokat lehet azonosítani, amelyeket a helyi / regionális
önkormányzat felülvizsgálhat a dekarbonizációs folyamat megkönnyítése érdekében. Egy másik példa a
fosszilis tüzelőanyagok minden közvetlen és közvetett
támogatására, amelyet legkésőbb uniós szinten 2025ig fokozatosan fel kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a
helyi / regionális önkormányzatok nem részesülhetnek
ilyen támogatásokban és nem hozhatnak létre ilyeneket (például azért, mert a nem hatékony régi kazánokat
hatékonyabbakra cserélik).
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Célok és Célkitűzések
Miután egy jövőkép kialakult, át kell alakítani konkrétabb célkitűzésekké, beleértve azokat a különböző
szektorokat is, amelyekben a helyi / regionális önkormányzat intézkedni kíván. Ha összehasonlítjuk ezeket
a jelenlegi helyzettel, jobban meghatározhatók a kívánt
célok eléréséhez szükséges intézkedések.
Összességében a kitűzött céloknak és célkitűzéseknek SMART-nak kell lenniük, nevezetesen:
•

• Specifikus - azaz jól körülhatárolt, koncentrált és
részletes, világosan felvázolva, hogy mit kell tenni,
hogyan kell csinálni és ki csinálja.

•

• Mérhető - speciális mutatók elfogadása annak
biztosítása érdekében, hogy az ezek elérésében
elért haladás egyértelműen nyomon követhető
legyen (kWh, beruházás,% -os csökkentés stb.).

•

• Elérhető - vagyis megvalósítható és elérhető a
javasolt időkereten belül, és figyelembe véve a
rendelkezésre álló erőforrásokat (pl. Költségvetés
és emberi erőforrások).

•

• releváns - különösen a helyi / regionális önkormányzat jövőképének megvalósítása érdekében.

•

• Time-Bound - azaz meghatározott határidővel
vagy ütemezéssel.

Az EU alacsony szén-dioxid-kibocsátású ütemterve
szerint az EU-nak 2050-ig (1990-hez képest) legalább 80% -os hazai kibocsátás-csökkentést kell elérnie ahhoz, hogy teljesítse a 2 ° C-os globális célt. Az
elvégzett elemzésből kiderült, hogy ez technológiailag
és gazdaságilag egyaránt megvalósítható. A helyi /
regionális önkormányzatoknak vállalniuk kell ezt a kihívást, és 2050-re legalább 80% -kal csökkenteniük
kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a
területükön.
Ezenkívül a helyi / regionális önkormányzatoknak
köztes célokat is meg kell határozniuk annak biztosítására, hogy a város / régió jó úton haladjon hosszú
távú célkitűzéseinek teljesítésében. Ezek a közbenső
mérföldkövek a helyi politikusokat és döntéshozókat is
segítik abban, hogy jobban megértsék azt az ambíciószintet, amely a szén / éghajlat-semlegesség 2050-ig
való eléréséhez szükséges a jövőbeli stratégiák, tervek és cselekvések befolyásolása és jobb formálása
érdekében.

Elköteleződés a
Jövőkép Mellett
A dekarbonizációhoz vezető út hosszú, folyamatos
támogatást és forrásokat igényel. Jelentős elkötelezettség minden helyi / regionális önkormányzat számára.
A döntéshozók és a politikusok kulcsszerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Magasra helyezhetik a
szén-dioxid-mentesítés prioritásait a politikai napirendben, és ösztönözhetik a politikák és a jogszabályok
felülvizsgálatát, hogy ezek megkönnyítsék a hosszú
távú energiaügyi és éghajlat-változási tervben szereplő
intézkedések végrehajtását. Támogathatják a cselekvések végrehajtásának vagy a finanszírozás igénylésének jóváhagyási folyamatát, valamint biztosíthatják,
hogy az önkormányzati / regionális költségvetést elkülönítsék az intézkedések tervezésének, végrehajtásának és / vagy nyomon követésének finanszírozására.

Következésképpen erős politikai támogatást kell elősegíteni a terv sikerének biztosítása érdekében, a
tervezéstől a végrehajtásig és az ellenőrzésig. Ez a
támogatás fenntartható azáltal, hogy a hosszú távú
energiaügyi és éghajlati tervet jóváhagyja az önkormányzati / regionális tanács (vagy azzal egyenértékű
döntéshozó testület). Alternatív megoldásként a városi
tanács hivatalos ígérete elegendő lehet a folyamat
hosszú távú kialakításához.

Ezért egy hosszú távú energetikai és cselekvési tervnek egyértelmű utalást kell tartalmaznia a mérséklési
és alkalmazkodási célokra és a kitűzött célokra. Pontosabban, tartalmaznia kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentési célját (%), de
tartalmaznia kell az energiatakarékosságot és / vagy
az energiatermelés célkitűzéseit is. Ezenkívül az ágazatspecifikus célok is hasznosak lennének. Másrészt
az alkalmazkodási céloknak egyértelműen foglalkozniuk kell a terület sérülékenységeivel és kockázataival,
meghatározva a kívánt hatásokat (még akkor is, ha
ezek elkerülhető káros hatások, amelyeket nehéz lehet
mérni). Ez utóbbit a folyamatban lévő fejlesztési tervekkel és a meglévő ágazati stratégiákkal, valamint az
éghajlatváltozás mérséklésével is érvényesíteni kell.

32

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

33

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

A vízió
Cselekvéssé
Alakítása

A dekarbonizációval kapcsolatos elképzelések hatékony megvalósítása érdekében a régióknak és az
önkormányzatoknak világosan meg kell határozniuk
a területükön az alap konfigurációt, meg kell határozniuk a megvalósításukhoz szükséges megfelelő
intézkedéseket, majd meg kell tervezniük, végre kell
hajtaniuk, ellenőrizniük és értékelniük kell ezeket.

Ezért a zökkenőmentes és hatékony átmenet biztosítása érdekében a városoknak és régióknak ki kell dolgozniuk ezeket a tevékenységeket lefedő cselekvési
terveket. Mint ilyen, a tervnek legalább a következő
elemeket kell tartalmaznia:
•

A helyi / regionális önkormányzat jövőképe, célkitűzései és céljai.

•

A helyi jellemzők leírása, valamint a terv kölcsönös
függősége más nemzeti, regionális és helyi politikákkal és tervekkel.

•

Alapértékelés, amely magában foglalja az üvegházhatású gázok / szén-dioxid-kibocsátás leltárát a fő
antropogén kibocsátási források azonosításához,
valamint az éghajlatváltozás kockázatának és sebezhetőségének értékelését a veszélyek és a veszélyeztetett ágazatok azonosításához és értékeléséhez.

•

A helyi vagy regionális önkormányzat által végrehajtott
mérséklési és alkalmazkodási intézkedések, valamint az állampolgárok, a helyi vállalkozások és más
érdekeltek közös erőfeszítéseit igénylő intézkedések.

•

A végrehajtási folyamat, amely magában foglalja a
követendő kulcsfontosságú lépéseket, a lehetséges
finanszírozási mechanizmusokat, valamint a különböző érdekeltek és a civil társadalom bevonásának
módjait.

•

Az eredmények nyomon követése és a fellépések
értékelése hatékonyságuk számszerűsítése érdekében, és további megfontolások a cselekvési terv
felülvizsgálatakor.

Intézkedések
végrehajtása
Akciók tervezése
Jövőkép felállítása

Intézkedések
nyomon követése
és értékelése

Alapok
meghatározása
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Fontos tényezők, amelyek hozzájárulnak a sikeres dekarbonizációs terv kidolgozásához: a pontos adatok rendelkezésre állása és elemzése, a technológiai kilátások
átfogó kutatása, a cselekvésekbe beágyazott helyi kontextus és egy hatékony irányítási struktúra.
Tekintettel arra, hogy a szén- / éghajlat-semlegesség felé
irányuló energia- és éghajlat-változási tervek rövid távon,
de közép- és hosszú távon is tartalmazzák a tevékenységeket, fontos, hogy ezeket „élő” dokumentumként kezeljék. Ezért a terveket rendszeresen felül kell vizsgálni
annak biztosítása érdekében, hogy a hosszú távú célok
teljesüljenek, és hogy figyelembe vegyék a technológiai
fejlődést, a szabályozási keretek változását és más releváns fejlesztéseket, hogy a tervek ne váljanak elavulttá.
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A Városi Klíma Cselekvési Terv
vezérelvei

Számos részletes útmutató és eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítik a helyi és regionális önkormányzatokat az ilyen tervek kidolgozásában.
Például:

Ambiciózus
Olyan célok kitűzése és cselekvések végre-

•

•

•

•

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja kidolgozta a Polgármesterek Szövetségének (CoM)
aláíróinak útmutatóját a„ How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)
Hogyan alakítsunk ki egy fenntartható energiaügyi
és éghajlat-változási cselekvési tervet (SECAP)”,
amely információkat tartalmaz a SECAP folyamatáról, betekintést az alap konfiguráció kidolgozásába. Kibocsátási készletek és kockázat- és
sebezhetőségi értékelések, valamint helyi szinten
megvalósítható intézkedések és politikák.
A Polgármesterek Szövetsége - az Európai Iroda
és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közösen kifejlesztette a Városi adaptáció támogató
eszközét, Urban Adaptation Support Tool amely végigvezeti a felhasználókat az adaptációs stratégia
kidolgozásához és végrehajtásához szükséges
lépéseken, valamint értékes útmutatókkal és eszközökkel látja el.
A Polgármesterek Globális Szövetsége (GcoM)
kidolgozott egy közös jelentési keretet a common
reporting framework (CRF) a mérési és jelentési
eljárások egyszerűsítése, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos erőteljes tervezés, végrehajtás és nyomon követés biztosítása érdekében.
A közösségi léptékű üvegházhatású gáz-kibocsátási leltárak globális jegyzőkönyve Global Protocol
for Community-Scale Greenhouse Gas Emission
Inventories (GPC) a városoknak és a helyi önkormányzatoknak hatékony, átlátható és világszerte
elfogadott keretet kínál a városi üvegházhatású
gázok következetes azonosításához, kiszámításához és azokról jelentések készítéséhez.

•

•

•

hajtása, amelyek iteratívan fejlődnek egy

A C40 az egyéb hasznos források és eszközök
mellett kidolgozott egy útmutató dokumentumot
az éghajlatváltozás kockázatértékelésének a guidance document for conducting a climate change
risk assessment elvégzéséhez a Polgármesterek Globális Szövetségének és a C40 Városok
követelményeinek megfelelően, valamint egy
városi készletjelentési és információs rendszer
City Inventory Reporting and Information System
(CIRIS) eszközt az irányítás kezeléséhez. és a
városi üvegházhatásúgáz-nyilvántartási adatok
jelentése.

ambiciózus jövőkép irányába

Beleértve
Tervezés és megvalósítás minden fázisába
városi önkormányzatok, érdekelt felek és
közösségek bevonása( különös tekintettel a
marginalizált csoportokra)

Korrekt hozzáállás
Seeking solutions that equitably address the
risks of climate change and share the costs
and benefits of action across the city

Átfogó és integrált

Az ICLEI egyéb hasznos források és eszközök
mellett kidolgozott egy útmutatót, amely segíti a
városokat a tudományon alapuló célok kitűzésében guide to help cities set science-based targets
2030-ig és 2050-ig, valamint az éghajlat-semlegesség keretét.

Alkalmazkodási és hatáscsökkentő intézkedések következetes végrehajtása a
városon belül számos ágazatban, valamint
szélesebb körű regionális kezdeményezések
támogatása és a magasabb szintű kormányzat prioritásainak megvalósítása, ha azok

Az Egyesült Nemzetek Emberi Települési Programja (UN-Habitat) kiadta a „The Guiding Principles
for City Climate Action Planning The City of Climate
Action Planning The Principles for City Climate
Action Planning” című cikket, amely áttekinti a városi szintű éghajlati cselekvési tervezési folyamat
tipikus lépéseit, a globálisan alkalmazható elvek
javasolt halmazának fényében fenti), kiegészítõ
anyagokkal együtt.

lehetségesek és megfelelőek

Releváns
Helyi előnyök és a helyi fejlesztési prioritások
támogatása

Végrehajtható
Költséghatékony cselekvések javaslata, amelyeket az érintett szereplők reálisan végre tudnak hajtani, tekintettel a helyi mandátumokra,
pénzügyekre és kapacitásokra

Bizonyítékon alapuló
A tudományos ismeretek és a helyi felfogás
tükrözése, valamint a sebezhetőség és az
emisszió értékelése, valamint más empirikus
információk felhasználása a döntéshozatal
tájékoztatásához

Transzparens és ellenőrizhető
Nyílt döntéshozatali folyamat követése,
mérhető, jelenthető, függetlenül ellenőrizhető
és értékelhető célok kitűzése
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Energiaügynökségek helyi és regionális szinten segítik az éghajlat-semlegességre való átállást
Az energiapolitika végrehajtásával kapcsolatos
helyi és regionális szintű kihívásokkal kapcsolatos szakértelem fejlesztésének ösztönzése
érdekében az EU Európa-szerte több mint 250
helyi és regionális energiaügynökség létrehozását támogatta (a SAVE és az Intelligens Energia
Európa programok révén). A ManagEnergy egy
2002-ben elindított európai kezdeményezés,
amely segíti a regionális és helyi energiaügynökségeket, hogy vezető szerepet töltsenek be az
energetikai átmenet során, és növeljék a fenntartható energiabefektetéseket a régiókban és
városokban, jelenleg több mint 350 energiaügynökség működik Európában.
Az energiaügynökségek általában segítséget
nyújtanak a helyi és regionális önkormányzatoknak az éghajlat-változási és energetikai tervek
kidolgozásában, valamint hozzájárulnak a fenntartható energiapolitikák végrehajtásához és
támogatják a projektek végrehajtását. Elősegítik
az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokat és a fenntartható közlekedést is.
Az energiaügynökségek által nyújtott támogatás
létfontosságú, különösen azért, mert a helyi és
regionális önkormányzatok gyakran nem rendelkeznek elegendő tudással, tapasztalattal és /
vagy emberi erőforrással az éghajlat- és energiatervek kidolgozásához. Ezen túlmenően az energiaügynökségek betekintést engednek a jelenlegi
helyzetbe, különös tekintettel a helyi problémákra
és a megoldandó kihívásokra. Ezért az energiaügynökségek segíthetnek az önkormányzatoknak és a régióknak jó minőségű, ambiciózus,
ugyanakkor reális tervek kidolgozásában, és
ezután megkönnyítik azok végrehajtását.
Az energiaügynökségek projektfejlesztőként, az
állami hatóságok összesítőjeként és elősegítőjeként egyedülálló helyzetben vannak abban,
hogy támogassák régióikban és városaikban az
energiaátállást.
Ezen kívül számos olyan szervezet van, amely támogatja a helyi és regionális önkormányzatokat az ilyen
tervek kidolgozásában, például CoM koordinátorok,
CoM támogatók és energiaügynökségek.
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Alapértékelés
Az éghajlatváltozás mérsékléséhez szükséges prioritások jobb meghatározása és megtervezése szempontjából kulcsfontosságú annak megértése, hogy mely
ágazatok járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz és milyen mértékben. Másrészről a jövőbeni éghajlati veszélyek valószínűségének és e veszélyeknek a városokra
gyakorolt lehetséges

területi és szektoronkénti megértése alapvető fontosságú az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás és az ellenálló képesség fellépéseinek
jobb prioritása és megtervezése szempontjából. Ezért
alapvető fontosságú az alapszint megalapozott értékelése az energia- és üvegházhatású gáz-kibocsátás,
valamint az éghajlati veszélyek, sérülékenységek és
az érintett szakpolitikai ágazatok szempontjából.

Kibocsátási Készlet
Az üvegházhatású gáz-kibocsátási készlet kidolgozása lehetővé teszi a szektoronkénti fő antropogén
források azonosítását helyi/regionális szinten. Segít
továbbá konkrét célok kitűzésében, a cselekvések fontossági sorrendbe állításában és a célok elérésében
elért eredmények nyomon követésében. Az üvegházhatású gáz- kibocsátási készlet kidolgozása során
a helyi/regionális önkormányzatoknak:
•

•
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•

Gondosan mérlegelnie kell a leltár kiindulási évét,
vagyis azt a referenciaévet, amelyhez a kibocsátás-csökkentési célt összehasonlítják. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére
vonatkozó uniós kötelezettségvállalások 1990-re
vonatkoznak, míg az EU erőfeszítéseinek megosztására vonatkozó határozatban a referenciaév 2005-ös. Javasoljuk, hogy a helyi és regionális
önkormányzatok általában ezek közül egyet válasszanak kiindulóévként, azonban a Gondosan
mérlegelni kell a korábbi helyi célokat, valamint a
kellően átfogó és megbízható adatok rendelkezésre állását az idő múlásával.
Választaniuk kell megfelelő módszertant, amely
összhangban van a meglévő kötelezettségvállalásokkal (például a Polgármesterek Szövetségének aláírója) és / vagy törekvéseivel. Ez általában
meghatározza a figyelembe vett kibocsátás körét.
Például tevékenységalapú megközelítéssel, az európai helyi önkormányzatok egyik leggyakrabban
alkalmazott megközelítésével, a kibocsátások a
városi önkormányzat területén belüli energiafogyasztás következtében jelentkeznek, akár közvetlenül (üzemanyag-elégetés), akár közvetett módon
(villamosenergia-fogyasztás). A módszertan megválasztásakor figyelembe kell venni a helyi adatok
rendelkezésre állását, például fel kell mérni, hogy
rendelkezésre állnak-e megbízható tevékenységi
adatok a közlekedési ágazat számára a területről, vagy csak üzemanyag-értékesítési adatok állnak-e rendelkezésre. További fontos módszertani
szempontok a következők: mely üvegházhatású
gázokat kell felvenni (pl. Kizárólag CO2-kibocsátás
vagy CO2-, CH4- és N2O-kibocsátás) és milyen
kibocsátási tényezőket kell használni (helyi kibocsátási tényezők vagy alapértelmezett nemzeti
/ EU / globális kibocsátási tényezők, például az
IPCC (2006) ) és az Útmutatóban megadott CoM
alapértelmezett kibocsátási tényezők).

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Meg kell határozniuk az összes jelentős kibocsátási forrást a területen, valamint azokat az egyéb
tevékenységi ágazatokat, amelyekben a helyi / regionális önkormányzat intézkedni kíván, és számszerűsíteni kell az energiafogyasztást, a megújuló
energiatermelést és a kibocsátásokat. Jellemzően
ajánlott, hogy a helyi és regionális önkormányzatok legalább az épületeket (legfőképpen a lakó-,
kereskedelmi és önkormányzati / intézményi épületeket és létesítményeket) és a közlekedést (pl.
Önkormányzati, állami, magán- és kereskedelmi
közlekedés, beleértve a különféle közlekedési módokat, mint pl. közúton, vasúton és terepen).

•

Azonosítani kell a területen a legfontosabb veszélyek valószínűségét, intenzitását és időhorizontját,
figyelembe véve a történelmi tendenciákat, a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli forgatókönyveket, a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján,
2050-ig. El kell ismerni a veszélynek való kitettség
változékonyságát az egész területen és meg kell
érteni azokat a helyi / regionális sajátosságokat,
amelyek hozzájárulhatnak egy adott éghajlati veszély következményeinek súlyosbításához.

•

Dokumentálni kell az alapértékelés során használt
módszertant, feltételezéseket, információkat és
adatforrásokat, hogy megkönnyítse a terv és az
esetleges jövőbeni felülvizsgálatok nyomon követését.
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Regionális energia- és
üvegházhatású gáz-megfigyelő központok
Számos regionális energetikai és üvegházhatást okozó gáz-megfigyelő központot hoztak
létre Európában, hogy segítsék az energiatervezést helyi és regionális szinten.
E struktúrák nagy részét állami hatóságok támogatják, és a meglévő regionális szervezetekbe,
például az energiaügynökségekbe integrálják. A
megfigyelőközpontok tevékenységei általában
nagyon változatosak, bár jellemzően energiaadatokat gyűjtenek, elemeznek és szolgáltatnak, gyakran ingyenesen, hogy javítsák a
régióval kapcsolatos ismereteket, tekintettel
az energia és az üvegházhatást okozó gázok
lábnyomára. Az adatgyűjtés és -csere megkön�nyítése érdekében szoros együttműködést alakítanak ki a legfontosabb állami hatóságokkal,
valamint a közüzemi szolgáltatókkal, az energiaszolgáltatókkal és az elosztókkal. Ezenkívül a
megfigyelőközpontok az energiafogyasztás és
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
számszerűsítésével és nyomon követésével
általában segítenek felmérni a helyi / regionális
célkitűzések elérése terén elért előrehaladást,
valamint a különböző végrehajtott intézkedések
és politikák hatását. Néhány megfigyelőközpont szakértelmet és tanácsot nyújt a politika
kialakításában és a döntéshozatali folyamatban,
például a cselekvési lehetőségek azonosításával. Bizonyos esetekben a levegő minőségét, a
társadalmi, gazdasági vagy környezeti hatásokat is értékelik.
Energee-Watch olyan szervezetek európai hálózata, amelyek helyi és regionális szinten cserélnek ismereteket és tapasztalatokat az éghajlati
és energetikai adatok gyűjtésében, nyomon
követésében és terjesztésében.
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Kockázat és Sebezhetőség Értékelése

Az Alapértékelés Elősegítése

Az éghajlatváltozás kockázatának és sebezhetőségének felmérése segít meghatározni az éghajlati kockázatok jellegét és mértékét azáltal, hogy elemzi a
lehetséges veszélyeket, valamint értékeli az emberek,
a vagyon, a megélhetés és a környezet veszélyeztetettségét, és ezután elősegíti az alkalmazkodási intézkedések elsőbbségét. Ennek kidolgozása során a helyi
/ regionális önkormányzatoknak ki kell választaniuk a
megfelelő módszertant, figyelembe véve a meglévő
kötelezettségvállalásokat és / vagy törekvéseket, a
rendelkezésre álló forrásokkal és adatokkal együtt.
Például egy térben kifejezett megközelítés az éghajlati hatás modelljeire támaszkodik a veszélytérképek
elkészítéséhez, ezért a kisebb önkormányzatoknak
szükség lehet egyszerűbb megközelítésre az éghajlati
sebezhetőségük és kockázatuk felméréséhez, például
egy indikátoron alapuló értékeléshez.

Összességében az alapérték felmérését hatékonyan megkönnyíthetik az alábbiak:

Szerepek és felelősök
meghatározása

•

Egyértelműen meg kell határozni az értékelésben
részt vevő önkormányzati osztályokat, beleértve
az érintett köztisztviselők konkrét szerepeit és felelősségét.

•

Figyelembe kell venni a meglévő helyi / regionális
kötelezettségvállalásokat és az adatok hozzáférhetőségét az értékelés során alkalmazott módszertani keretek megvitatásakor és meghatározásakor.

•

A legfontosabb érdekeltek aktív bevonása az
alapértékelési folyamatba a városi rendszer több
szempontból való helyes megértése (és adatforrások) érdekében, valamint a kibocsátások, a helyi
kockázatok és a sebezhetőségek gyakorlati értékelésének biztosítása

Módszertani keret
meghatározása

Az alapértékelések frissítése
Lengyelországban
A Wielkopolska régió C-Track 50 által támogatott tíz települése már rendelkezett alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtervekkel
(PGN), amelyek többnyire összhangban voltak
a Polgármesterek Szövetségének fenntartható
energia cselekvési tervre vonatkozó követelményeivel. A PNG dokumentumokat frissítették,
figyelembe véve a rendelkezésre álló új adatokat és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos adatokat. Pontosabban,
a rendelkezésre álló statisztikai és lebontott
adatokat energiaszámlákból, adattárakból,
önkormányzatok és / vagy energiaszolgáltatók
és közművek által létrehozott adatbázisokból
gyűjtötték és dolgozták fel. Ezenkívül alaposan
átgondolták az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási tervek kidolgozásával foglalkozó
nemzeti projektben szereplő információkat és
adatokat 44 lengyel városban.

Legfontosabb érdekelt
felek aktív bevonása

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek már értékelték a meglévő tervek, például a 2020-as és a
2030-as tervek alapját, felül kell vizsgálniuk értékelésüket, különösen, ha jobb, megbízhatóbb adatok
állnak rendelkezésre, és kiértékelésüket kiegészítik a
dekarbonizációs tervben szereplő új ágazatokra vonatkozó adatokkal.
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Intézkedések és
Mérések

Akciók Tervezése

A 2050-ig végrehajtandó cselekvések meghatározása
során a helyi és regionális önkormányzatoknak figyelembe kell venniük az alapértékelés eredményeit, és
különböző dekarbonizációs megoldásokat kell feltárniuk annak érdekében, hogy azonosítsák azokat,
amelyek a leglényegesebbek a helyi kontextusban, és
segítenek nekik stratégiai elképzeléseik teljesítésében.

•

Az intézkedések meghatározása és megtervezése
során a helyi / regionális önkormányzatoknak:

•

•

•
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•

Értékelni kell a terület üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2050-re várható változását, ha nem
tesznek további éghajlat-változási intézkedéseket
(azaz a lakosság, a gazdasági és az ágazati energiaintenzitás változásai miatt), valamint az összes
azonosított éghajlati veszély gyakoriságában, súlyosságában és mértékében bekövetkező változásokat.
Fel kell térképezni az egyes szektorok erősségeit
és gyengeségeit, valamint az egyes ágazatokban
alkalmazható különböző megoldásokat (értékelje
ezeket a relevancia, a technológia / erőforrások
rendelkezésre állása, a technikai érettség, az alapok rendelkezésre állása / finanszírozási lehetőségek stb. szempontjából).
Meg kell fontolni a magas széndioxid-kibocsátású
ágazatok bevonására irányuló intézkedéseket, beleértve az összes szektort a kibocsátás-nyilvántartásban, valamint az összes olyan szektort, amelyet
a kockázat- és sebezhetőségi értékelés alapján a
klímaváltozásnak kitettnek találtak. Az épületek, az
ipar és a vállalkozások fűtése és hűtése, valamint
az emberek és az áruk szállítása adja a területen
elfogyasztott energia és a kibocsátott üvegházhatású gázok nagy részét, ezért a fellépéseknek
legalábbis ezekre az ágazatokra kell összpontosítaniuk.
Át kell gondolni, hogyan lehetne kihasználni a
meglévő helyi, regionális, nemzeti és ágazati stratégiákat, terveket és intézkedéseket, amelyek az
éghajlatváltozás mérséklésére és alkalmazkodására összpontosítanak, vagy kiegészítik ezt annak ellenére, hogy más szakpolitikai területekre összpontosítanak. Ez megerősíti a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, és segít
jobban kezelni a rövid, közép- és hosszú távú éghajlati kockázatokat, ugyanakkor segít megelőzni a
kompromisszumokat, a továbbgyűrűző hatásokat
és a rossz alkalmazkodást.
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Értékelni kell a tevékenységek hatását (pl. Energiamegtakarítás, megújuló energia előállítása,
üvegházhatásúgáz- / szén-dioxid-kibocsátás-megtakarítás és a mérséklési intézkedések költségmegtakarítása, valamint az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás terén elért eredmények) annak
biztosítása érdekében, hogy a kitűzött célokat teljesítsék, és hogy azonosítsák a kockázatokat és
a sérülékenységekkel foglalkozunk kell, valamint
fel kell tárni a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket és finanszírozási mechanizmusokat.

•

Be kell állítani időközi mérföldköveket / célokat a
cselekvések hatásának hatékonyabb felülvizsgálata és nyomon követése érdekében. Ez különösen
fontos a hosszú távú célok elérése és a hosszú
élettartamú cselekvések végrehajtása szempontjából.

•

Meg kell becsülni a szükséges erőforrásokat (például pénzügyi, emberi), ideértve az intézkedések
végrehajtásával kapcsolatos költségeket a helyi
önkormányzat és az állampolgárok / érdekeltek
számára, és meg kell jelölni a megfelelő finanszírozási forrásokat.

•

Meg kell határozni az egyes cselekvések végrehajtásáért felelős testületet, valamint az előrehaladás nyomon követésére szolgáló legfontosabb
mutatókat.

•

Készíteni kell hozzávetőleges ütemtervet a cselekvésekhez, elsőbbséget élvezve a legköltséghatékonyabb fellépéseknek, nevezetesen azoknak
az akcióknak, amelyeknél a beruházási költség
aránya a legnagyobb a kibocsátás-csökkentéshez
képest. Ez biztosítja, hogy a terület részesüljön a
korábbi intézkedésekből, és hogy a legsürgetőbb
kockázatokkal foglalkozzanak először, lendületet
építve és gyors sikereket mutathassanak be.
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Helyi akciótervek kidolgozása
Franciaországban
A több mint 20 000 lakosú franciaországi helyi
hatóságoknak fenntartható energetikai és éghajlati
cselekvési tervet kell kidolgozniuk. Iránymutatások
állnak rendelkezésre az ilyen tervek megértéséhez, megfogalmazásához és végrehajtásához,
beleértve a bevált gyakorlatokat és a számszerűsített célokat. A területek többsége olyan célokat
tűzött ki, amelyek összeegyeztethetők a nemzeti
és regionális célokkal. Néhányuk, például a pozitív
energiájú területek, ambiciózusabb célokat tűztek ki.
Ami a C-Track 50 keretein belül kidolgozott
terveket illeti, az Auvergne-Rhône-Alpes régió
önkormányzatai számára kiindulási kibocsátás-kimutatásokat dolgoztak ki a regionális energiamegfigyelő központ által szolgáltatott adatok felhasználásával, amelyek magukban foglalják az éghajlat,
a levegő minőségét és az energiaprofilokat.
Ezt követően az AURA-EE stratégiát dolgozott ki
az elemzés eredményei és hosszú távú tervek
alapján. Meghatározták a stratégiai és operatív
célkitűzéseket, és ezeket kommunikálták a térség
összes fő érdekelt felével. Az akciótervek meghatározták a helyi önkormányzat és a különféle társadalmi-gazdasági szereplők által végrehajtandó
intézkedéseket a kitűzött célok fokozatos elérése
érdekében. Az intézkedések számos ágazatra kiterjednek, például: várostervezés, mobilitás, energiagazdálkodás és -termelés, épületek, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, gazdaságfejlesztés,
turizmus, tudatosságnövelés és kommunikáció, és
a meglévő helyi, regionális és nemzeti tervekben
meghatározott cselekvésekre építenek. A kitűzött
célok megfelelnek az energiaátállási törvényben
meghatározott nemzeti céloknak, és a terület
erősségeinek és gyengeségeinek megfelelően
kiigazításra kerültek. Minden egyes AURA-EE
tevékenységhez megadott:
• A megújuló energiatermelés, az energiamegtakarítás és az üvegházhatást okozó gázok
csökkentésének hatása.
• A beruházási költségek.
• A foglalkoztatás szempontjából a területre
gyakorolt gazdasági hatások.
A cselekvési tervek kidolgozása mellett egy monitoring és értékelési mechanizmust határoztak
meg a tervek hatásának mérésére a kitűzött célok
elérése érdekében.
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A Tevékenységek Tervezésének
Elősegítése

Magyarországnak nyújtott hosszú
távú tervezési támogatás

Specifikus Kihívások és Lehetőségek
2050-ig

Összességében a cselekvések kiválasztását és
megtervezését hatékonyan megkönnyíthetik az
alábbiak:

IMagyarországon az önkormányzatok általában
Fenntartható Energia Cselekvési Tervet dolgoznak ki annak eredményeként, hogy csatlakozzanak a Polgármesterek Szövetsége az éghajlatért
és az energiához kezdeményezéshez, ami azt
jelenti, hogy 2030-ig célokat tűznek ki. Hosszú
távú tervezés, nevezetesen célok kitűzése és
helyi stratégiák / cselekvések megtervezése
2050-ig, nem gyakori, elsősorban a szakértelem
hiánya miatt, de bizonyos esetekben a politikai
prioritások miatt is. Az energiaügynökségek, mint
például a LENERG, támogathatják az önkormányzatokat 2050-re szóló sikeres tervek kidolgozásában, és biztosíthatják, hogy a többszintű
kormányzás bevezetésre kerüljön a tervezési és
végrehajtási szakaszban.
A C-Track 50 keretein belül a LENERG workshopokon keresztül aktívan bevonta az önkormányzatokat, és bemutatta a hosszú távú tervezés
előnyeit, többek között azt, hogy mit jelent és
hogyan érhető el. Ezt követően a LENERG tíz
települést támogatott a hosszú távú tervezés során, és segített nekik 2050-re vonatkozó éghajlatés energiapolitikai tervek kidolgozásában. Pontosabban, a LENERG kidolgozta az alapszintű
kibocsátás-kimutatásokat, valamint információkat
és útmutatást nyújtott a helyi önkormányzatoknak a reális helyi jövőkép kialakításáról, valamint
az operatív programok mellett az éghajlatvédelmi
projektekbe történő befektetéshez rendelkezésre
álló finanszírozási lehetőségekről. A LENERG
megosztotta az energiatervezéssel kapcsolatos
bevált gyakorlatokat is, ideértve a C-Track 50
projektet is, miközben ezzel párhuzamosan tárgyalt a polgármesterekkel és a köztisztviselőkkel,
a többszintű kormányzásról, hogyan lehet hasznos a helyi önkormányzatok számára és hogyan
lehet ezt elősegíteni.

A szén / éghajlat-semlegesség 2050-re kitűzött célként
történő meghatározása nem elegendő a szükséges
intézkedések meghozatalához. A helyi / regionális önkormányzatoknak világos tényekre és információkra
van szükségük arról, hogy a szén / éghajlat-semlegesség valójában mit jelent a terület számára, és hogy
ez hogyan befolyásolja a rövid és középtávú politikai
döntéseket és stratégiákat. A teljesen dekarbonizált
gazdaság megvalósításának világos hosszú távú
tervei biztosíthatják, hogy az önkormányzat / régió
hatékony helyi politikákat és intézkedéseket alakítson
ki és hajtson végre, amelyek szén / éghajlat-semlegességhez vezetnek.

Szerepek és
felelősségek
meghatározása

Egyértelműen meg kell határozni azokat az önkormányzati részlegeket, amelyek részt vesznek az intézkedések kiválasztásában és megtervezésében,
beleértve az érintett köztisztviselők konkrét szerepeit
és felelősségét.
A kockázatok és kihívások, de az erõsségek és lehetõségek korai szakaszban való felismerése, valamint
hasznos útmutatók és eszközök az energiatervezési
folyamat tájékoztatásához.

Rendelkezésre
álló technológiák
és azok
alkalmasságának
áttekintése

A rendelkezésre álló technológiák, valamint azok alkalmasságának és potenciális elterjedésének áttekintése
a kiemelt ágazatokban.
A kulcsfontosságú érdekelt felek és a nyilvánosság
aktív bevonása az energiatervezési folyamatba, például workshopok szervezésével a javasolt intézkedések megvitatására, valamint nyilvános konzultációk
indításával az állampolgárok, vállalkozások, magánszervezetek és más közigazgatások véleményének
összegyűjtése érdekében. Ez elősegíti a helyi tevékenységek előmozdítását, és ezáltal biztosítja a polgárok és az érdekeltek együttműködését az akciók
végrehajtása során.

Kockázatok és kihívások, erősségek
és lehetőségek
meghatározása

Mint korábban említettük, Európa-szerte számos önkormányzat és régió kidolgozott egy tervet vagy stratégiát az energiára (és bizonyos esetekben az éghajlatra) 2020-ra vagy 2030-ra. Ezeknek a helyi / regionális
önkormányzatoknak szükség esetén frissíteniük kell
a meglévő terveket, vagy szükség esetén új terveket
kell kidolgozniuk. hogy a 2050-re eső dekarbonizációs
cél megvalósítható.

Legfontosabb érdekelt
felek és a
nyilvánosság aktív
bevonása
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Ezenkívül a hosszú távú terveknek fel kell mérniük,
hogy mit jelent a szén-dioxid-mentesítés az egyes ágazatok számára, annak érdekében, hogy segítsék az
üzleti és befektetési stratégiákat, a magánberuházási
döntéseket, valamint a helyi, regionális és nemzeti ösztönzők és finanszírozási programok kialakítását. Különösen sok kritikus befektetési döntést kell rövid távon
meghozni a kulcsfontosságú ágazatok hosszú távú
átalakulásának lehetővé tétele érdekében. Például a
villamosenergia-ágazat átalakítása jelentős beruházásokat igényel az erőmű infrastruktúrájába, valamint az
átviteli és elosztó hálózatokba, ideértve a tárolást is,
kellő rugalmassággal a megújuló források fokozottabb
felvétele érdekében. A beruházások késedelme és a
rövid távú, ambiciózus projektekbe történő beruházások szén-dioxid-elzáródást, elszalasztott lehetőségeket, de az éghajlatváltozás következményeiből vagy
az éghajlatváltozásra adott társadalmi és szabályozási
válaszokból eredő elakadt eszközöket is eredményeznek. Például a földgázt fontos átmeneti üzemanyagnak tekintik, mivel csökkenti az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását a szénhez képest. Azonban, ha
főként a földgázba fektetnek be, most meggátolják a
megújuló alternatívákba történő befektetéseket és a
földgázhoz való csatlakozást hozzák létre, miközben
a szén- / éghajlat-semlegesség elérése érdekében a
jövőben drasztikusabb és költségesebb beruházásokra lesz szükség.
Ezért elengedhetetlen a helyi / regionális dekarbonizációs út megértése, és ennek hosszú távú, középtávú
és rövid távú akciókra bontása ahhoz, hogy segítsük
az állami hatóságokat, vállalatokat, befektetőket és a
nyilvánosságot olyan alapos beruházásokban, ame-
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lyek végső soron szén-dioxid-kibocsátáshoz vezetnek
az éghajlat semlegesség felé hosszú távon.
Másrészt a hosszú távú tervekbe beépített cselekvéseknek reálisaknak és megvalósíthatóaknak,
ugyanakkor törekvőnek és ambiciózusnak kell lenniük a kitűzött célok elérése érdekében. A helyi /
regionális hosszú távú tervekbe beépítendő tevékenységek kiválasztásakor és megtervezésekor a
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ezek:
Lehetővé teszi számukra a péda mutatást
Az önkormányzati / regionális szektorra összpontosító intézkedések (azaz épületek, létesítmények,
utcai közvilágítás, infrastruktúra) általában alacsony
szén-dioxid-kibocsátás-csökkenést eredményeznek.
Mindazonáltal az ágazat energiateljesítményének javítását szolgáló ambiciózus és innovatív intézkedések
megtervezése és végrehajtása számos előnnyel jár.
Ez azt mutatja, hogy a helyi / regionális önkormányzat
elkötelezett az élen, és elősegíti az energiahatékonyság és a megújuló energiával kapcsolatos megoldások
nagyobb elfogadását és igényét. Lényegében arra
ösztönzi az embereket, hogy hasonló megoldásokat
hajtsanak végre, és kevesebb energiát használják fel
hatékonyabban.
Az “Első az energiahatékonyság”
elvének támogatása
Az energiahatékonyság kulcsfontosságú a mély dekarbonizáció elérésében, mivel csökkenti a fosszilis
tüzelőanyagok pazarló fogyasztását és a szennyezőanyag-kibocsátást. Mindazonáltal először meg kell
fontolni, mielőtt bármilyen beruházást hajtanak végre
az üzemanyagokban és a kínálati oldali infrastruktúrában. Ezért elengedhetetlen, hogy a helyi / regionális
önkormányzatok bemutassák, előmozdítsák, és elősegítsék az energiahatékonyságot minden kulcsfontosságú ágazatban, hogy csökkentse területükön a
teljes végső energiaigényt. A tipikus energiahatékonysági beavatkozások (pl. A falak és a tetők szigetelése)
mellett enyhébb intézkedéseket is elő kell segíteni,
például intelligens mérők és termosztátok, amelyek
optimalizálják az energiafelhasználást és a kényelmet
háztartási szinten.
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Megújuló energiaforrások támogatása
Fontos a megújuló erőforrások hatékony felhasználásának maximalizálása a szén / éghajlat-semlegesség
lehető leghamarabb, költséghatékony módon történő
elérése érdekében. Ezért a helyi / regionális önkormányzatoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön
található értékes megújuló erőforrások, például a jó
szél- és napenergia-telepek, ne pazaroljanak, és támogassák a megújuló energiaforrások fokozottabb
érvényesülését a területen. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a helyi / regionális önkormányzatok tisztában
legyenek a megújuló energia tényleges kiaknázható
lehetőségével, amely eleve korlátozott, pl. a földi adottságok és a biomassza-termelés szempontjából, hogy
ennek megfelelően tervezzenek.
Tartalmazza a rendelkezésre álló legjobb
technológiákat és megoldásokat
Számos olyan megoldás és technológia áll rendelkezésre kereskedelmi szinten, amelyek megkönnyítik a
szén-dioxid-mentesítést. Például a villamosítás kulcsfontosságú szerepet játszhat a fűtési, hűtési és szállítási energiaigények kielégítésében, és felgyorsíthatja
a szén / klímasemlegesség felé történő átmenetet,
ha a megújuló energia fokozottabb elterjedésével jár
az energiaszektorban. Különösen az olyan technológiák, mint az elektromos járművek és a hőszivattyúk,
lényegesen kevesebb energiát használnak fel, mint a
benzin- vagy dízelüzemű járművek, valamint a gázvagy olajos kemencék a lakások fűtésére és hűtésére,
javítva a rendszer energiahatékonyságát, miközben
elősegítik a megújuló villamos energia bevezetését is.
Ezenkívül a távfűtés és -hűtés is hozzájárulhat a szénés éghajlat-semlegesség eléréséhez, ha olyan tiszta
tüzelőanyagokon alapulnak, mint a megújuló villamos
energia (hőszivattyúkon keresztül), a geotermikus és
napenergiás hőenergia, valamint az ipari hulladékhő.
Egy másik példa a tömegközlekedés hatékonyabbá és
vonzóbbá tétele a polgárok számára; például digitális
technológiák alkalmazásával a szolgáltatási gyakoriság és sűrűség optimalizálása érdekében, jelentősen
támogatva a terület dekarbonizációját is. A fenntartható
közlekedési módok - például a gyaloglás és a kerékpározás - használatának ösztönzése a városokban a
gyalogos zónák, a kerékpárutak és a kerékpármegosztó rendszerek létrehozásával / kiterjesztésével szintén
egy másik példa egy olyan lépésre, amely hozzájárulhat a szén- és éghajlat-semleges jövőhöz. Ezért a
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dekarbonizáció eléréséhez sokféle technológiára és
innovációra van szükség, miközben a helyi / regionális
önkormányzatoknak szintén szorosan követniük kell a
technológiai és egyéb előrelépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a terveikben szereplő intézkedések továbbra is korszerűek maradjanak.
Kerülje a széndioxid elzáródást
és a rossz alkalmazkodást
A helyi / regionális önkormányzatoknak elő kell mozdítaniuk és segíteniük kell a nem „mindenki számára
előnyös” cselekvéseket, nevezetesen azokat az intézkedéseket, amelyek minden elfogadható jövőbeni
forgatókönyv szerint indokoltak lennének, és olyan
intézkedéseket, amelyek egyszerre több előnnyel járnak, például az éghajlatváltozás mérséklését, amelyek
gazdasági hasznot is hoznak. Ugyanakkor kerülniük
kell azokat a lépéseket, amelyek szén-dioxid-elzáródást és helytelen alkalmazkodást eredményezhetnek
(vagy gondosan meg kell tervezniük ezeket a káros
hatások megelőzése érdekében). Például az alkalmazkodási intézkedések nem növelhetik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és nem is növelhetik
a veszélyeztetettséget. Ezért ki kell tűzni célként az
éghajlatváltozás enyhítését és meg kell határozni az
alkalmazkodás kölcsönös függőségeit, hogy a kölcsönhatásokat ki lehessen használni.
Használja ki a helyi körülményeket
és erősségeket
A helyi / regionális önkormányzatoknak mérlegelniük
kell a helyi előfeltételeket, hogy a lépések ezekhez igazodjanak, és hasznot húzhassanak belőlük. Például,
ha létezik távfűtési hálózat, akkor a fellépések a távfűtési rendszerek fosszilis üzemanyagainak szélenergia,
hőszivattyúk vagy hőtárolók vagy ezek kombinációjával történő cseréjére összpontosíthatnak.
Polgárok és érdekeltek közvetlen
részvételének megerősítése
Arra kell ösztönözni a lakókat és az érdekelt feleket,
hogy járuljanak hozzá a tiszta energiához való áttéréshez, de közvetlenül élvezzék azok előnyeit. Például
inspirálja a polgárokat lakásaik energiahatékonyságának javítására, ami javítja életkörülményeiket, energiaköltségeiket és egészségüket. Ugyanilyen fontos
befolyásolni a polgárok és az érdekeltek viselkedését,
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motiválva őket az energia hatékonyabb felhasználására és a fenntarthatóbb közlekedési módok elfogadására. Ezenkívül ösztönözni kell a polgárokat és az
érdekelt feleket, hogy tegyenek innovatívabb intézkedéseket, például fogyasztóként tevékenykedjenek
(azaz energiát fogyasztanak, de egyben termeljenek
is), és vegyenek részt az energiaszövetkezetekben,
mivel fontos szerepet játszhatnak a decentralizált energiarendszerben.
Súlyosbodó energiaszegénység
és az egyetlőtlenségek megelőzése
A dekarbonizáció útja befolyásolhatja az energiaszegénység szintjét a területen, ezért elengedhetetlen, hogy ezt a problémát felismerjék és kezeljék az
intézkedések során. Annak biztosítása érdekében,
hogy az állampolgárok ne gyökerezzenek tovább a
szegénységbe, és ne szenvedjenek negatív egészségügyi hatásokat, hanem javítsák életminőségüket,
és mindenekelőtt támogassák az átmenetet, fel kell
mérni a cselekvések megfizethetőségét és a felmerülő
elosztási egyenlőtlenségeket. Fontos szempont például, hogy ki fizet egy akcióért, és ki részesül abban,
és intézkedéseket kell hozni az alacsony jövedelmű,
kiszolgáltatott vagy energiaszegény háztartások terheinek enyhítésére.

Görögország helyi hatóságai az energiaszegénység kezelésére hosszú távú
energetikai és éghajlati tervekben
A C-Track 50 keretein belül az NTUA és az
EPTA több mint tíz görög önkormányzatot
támogatott hosszú távú energia- és klímatervek kidolgozásában, amelyek célja a
szén-dioxid-semlegesség 2050-ig történő elérése. Ezen települések többsége felismerte, hogy
az energiaszegénység fontos kihívás és a helyi
hatóságok segíthetnek a küzdelemben. Mint
ilyen, terveikbe beépítették azokat a konkrét
intézkedéseket, amelyek elősegíthetik az energiaszegénység enyhítését a területen. Például
a legtöbb helyi önkormányzat úgy döntött, hogy
létrehoz egy helyi energiahatékonysági, megújuló energiaforrásokkal és energiaszegénységgel foglalkozó tanácsadó központot, amely
tájékoztatást és útmutatást nyújt a polgároknak,
és segíti őket az energiaszegénység ellen.
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Végrehajtási
Folyamat

Intézkedések Végrehajtása

Miután kiválasztották a legmegfelelőbb intézkedéseket és belefoglalták a hosszú távú tervekbe, ezeket
előkészíteni és végrehajtani kell.

•

El kell végezni minden előkészítő munkát, amely
szükséges ahhoz, hogy az akciók kiforrott projektekké váljanak, például a szükséges mérnöki tanulmányok (például megvalósíthatósági tanulmányok,
energiaauditok, műszaki tanulmányok és környezeti hatásvizsgálatok), gazdasági tanulmányok
(pl. Beruházási tervek, pénzügyi megvalósíthatósági elemzés) kidolgozásával. ) és más releváns
anyagok (pl. tájékoztató anyagok figyelemfelkeltő
kampányokhoz).

•

Biztosítani kell a szabályozási és jogi keretek betartását (pl. Beszerzése a projekthez szükséges
engedélyeknek, a közbeszerzési folyamatokat
betartása).

•

Az érdekelt felek és a nyilvánosságot be kell vonni
az intézkedések végrehajtása során, előmozdítva
az intézkedéseket, azok hozzáadott értékét, hatásait és előnyeit az állampolgárok és az érdekelt
felek számára, valamint ösztönözve aktív részvételüket (pl. Fogyasztóvá válás).

•

Források megjelölése olyan tevékenységek végrehajtására, amikor azokat az önkormányzati költségvetés felhasználásával hajtják végre.

•

Különböző finanszírozási / finanszírozási lehetőségek feltárása és kiaknázása a fellépések végrehajtásához szükséges pénzeszközök biztosítása
érdekében, ideértve a magánszektor szereplőivel
való partnerségi munkát, amely képes finanszírozni és támogatni az intézkedéseket.

•

Rendszeres frissítsése és javítsása az intézkedéseknek (mind a tervezett, mind a megvalósítottaknak), hogy tükrözzék a legfrissebb éghajlat-tudományt, technológiai fejleményeket, finanszírozási
/ finanszírozási lehetőségeket és fejlesztési kapacitásokat, valamint biztosítsák, hogy ezek továbbra
is megfeleljenek a terület szélesebb körű fejlesztési
céljainak.

A közvilágítás javítása Romániában
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We cannot phase out fossil
power plants, and move to a
low-carbon economy while
wasting energy every day
Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Az Insula és Sancrai negyedek utcai világításának javítása érdekében Campia Turzii
önkormányzata azonosított minden gazdaságilag jelentős és műszakilag megvalósítható
energiamegtakarítási lehetőséget, valamint
azokat a tényezőket, amelyek javíthatják a
közvilágítási rendszer megvilágítási paramétereit.
A terv kidolgozása során számos vita folyt
az önkormányzati igények jobb azonosítása,
az ebből fakadó energiamegtakarítás és a
közhasznúságok alapján az intézkedések és
tevékenységek rangsorolása, a legfontosabb
cselekvések alternatív technikai és gazdasági
forgatókönyvek javaslata, valamint a finanszírozási források azonosítása érdekében támogatást nyújtottak a projektpályázat elkészítése
során.
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Megvalósításuk megkönnyítése érdekében a helyi
/ regionális önkormányzatoknak:

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Finanszírozási Intézkedések

gánszféra közötti partnerségek, kedvezményes
és más típusú kölcsönök) és az alapok forrása
(Európai (nemzeti, regionális / önkormányzati,
befektetők, bankok stb.).

A hosszú távú terv sikeres végrehajtása elegendő
pénzügyi forrást igényel, ezért szükséges, hogy a
helyi / regionális önkormányzatok beruházásokat
biztosítsanak a terveikben szereplő tevékenységek
végrehajtásához. A fenntartható energiával kapcsolatos projektek finanszírozásának számos
módja van, és ezek a lehetőségek az alábbiaktól
függően változnak:

Az önkormányzati / regionális vezetésű akciók, nevezetesen az önkormányzati / regionális épületekre, az
infrastruktúrára és a flottára összpontosító projektek,
valamint a város- / területrendezési projektek esetében a helyi / regionális önkormányzatoknak

•

az érintett szektor (pl. Önkormányzati épületek és
utcai világítás, lakóépületek) és kik fogják megvalósítani a projektet (helyi önkormányzat, polgárok,
vállalkozások, magánszereplők stb.),

•

Határozza meg a rendelkezésre álló belső és
külső erőforrásokat, pénzügyi mechanizmusokat
és finanszírozási programokat, és válassza ki a
legmegfelelőbbet az egyes projektekhez.

•

a projekt fázisa (ideértve a tervezést és a kivitelezést / kivitelezést),

•

•

a szükséges technológia (pl. Intelligens mérők /
termosztátok, hőszivattyúk, napelemek),

•

a követett finanszírozási eszközök és finanszírozási mechanizmusok (például a strukturális
alapok és a Kohéziós Alap, az Európai Helyi
Energiatámogatási Eszköz - ELENA, az Energiateljesítmény-szerződés, az állami és a ma-

Rendeljen személyi erőforrásokat a projekthez, és
végezzen el minden előkészítő munkát a projekt
fejlődéséhez (a kiválasztott finanszírozási eszköz
/ mechanizmus által megkövetelt szintre) és annak biztosítására, hogy ne legyenek szabályozási
vagy jogi akadályok.

•

Értékelje a projekt gazdasági életképességét és
a kapcsolódó kockázatokat, és győződjön meg
arról, hogy gazdaságilag vonzó-e. Ez utóbbi különösen fontos, ha a magánszektor befektetéseinek
vonzása a cél.

European City Facility (EUCF)
Az EUCF egy olyan európai kezdeményezés,
amely pénzügyi támogatást (60 000 EUR támogatás) nyújt a helyi önkormányzatoknak a fenntartható energiába történő beruházások felgyorsítása
érdekében. A támogatás nem közvetlenül finanszírozza a beruházásokat, hanem olyan beruházási
koncepciók kidolgozását segíti, mint például a
műszaki megvalósíthatósági tanulmányok, piaci,
jogi, gazdasági és pénzügyi elemzések, amelyek
kapcsolódnak az éghajlati és energiaügyi cselekvési tervekben meghatározott tevékenységek végrehajtásához, amelyek viszont beruházásokat indítanak (pl. az ELENA és a magánszereplők részéről).
Országos szakértőt jelöltek ki az összes támogatható országban, hogy segítse a kérelmezőket és
a kedvezményezetteket, hogy pályázhassanak az
EUCF támogatására. Az EUCF pályázati folyamata
két lépésből áll: egy alkalmassági ellenőrzésből és
egy online jelentkezésből.
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•

A pályázati / ajánlati / dokumentumok kidolgozása
a követelményeknek (jogi keret, a finanszírozási
eszköz / finanszírozási mechanizmus követelményei stb.) és a közbeszerzési folyamatoknak
megfelelően.

Az energiahatékonyságot és a megújuló energiákba
történő befektetések kiváltására összpontosító intézkedéseket illetően a helyi / regionális önkormányzatoknak ambiciózus figyelemfelkeltő kampányokat kell
indítaniuk, miközben ezzel párhuzamosan tájékoztatást és útmutatást kell nyújtaniuk a rendelkezésre
álló pénzügyi eszközökről és finanszírozási mechanizmusokról a folyamat megkönnyítésére.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Az Intézkedések
Nyomon követése és
Értékelése
A hatékony hosszú távú tervek olyan élő dokumentumok, amelyeket rendszeresen frissítenek és fejlesztenek,
hogy tükrözzék a legújabb klímatudományt, technológiai
fejleményeket, új pénzügyi lehetőségeket és fejlesztési
kapacitásokat, valamint a célok eléréséhez szükséges
kiegészítő intézkedéseket. A meglévő tervek hatékony
frissítése és javítása érdekében elengedhetetlen a cselekvések végrehajtásának szoros figyelemmel kísérése,
mivel ez a tanulási folyamat fontos része. Az előrelépés
rendszeres figyelemmel kísérése segít a helyi / regionális
önkormányzatoknak felmérni, hogy a dekarbonizáció
megvalósul-e a tervezett időn belül, és szükség esetén
lehetővé teszi a korrekciós és kiegészítő intézkedések
bevezetését. Segít továbbá javítani az érdekelt felek és
a nyilvánosság folyamatos elkötelezettségét, ugyanakkor
biztosítja, hogy a terv továbbra is megfeleljen a terület
szélesebb körű fejlesztési céljainak.
Minden fellépést, beleértve az új építkezéseket, az infrastruktúra fejlesztéseit, az épületfelújításokat, a modális váltásokat, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiák elterjedését, az állampolgárok és az érdekeltek bevonását, valamint a viselkedéshez köthető
intézkedések alkalmazását, figyelemmel kell kísérni,
és ezek hatását meg kell becsülni az energia szem-

Szerepek és
felelősök kijelölése

Monitorozandó
indikátorok
meghatározása
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Kibocsátás-nyilvántartás kidolgozása

pontjából megtakarítások és az üvegházhatású gázok
/ szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint a kockázatok és a sérülékenységek mérséklése érdekében.
A nyomon követést hatékonyan megkönnyítheti:
•

Egyértelműen meg kell határozni az értékelésben
részt vevő önkormányzati osztályokat, beleértve az
érintett köztisztviselők konkrét szerepeit és felelősségét.

•

Az egyes figyelemmel kísérendő tevékenységek releváns mutatóinak meghatározása (például az elért
polgárok száma, az intézkedések végrehajtására
már elköltött költségvetés, elért energiamegtakarítás),
adott esetben ezek felülvizsgálata, és a monitoring
gyakoriságának meghatározása.

•

Monitoring kibocsátási leltárak kidolgozása a mérséklési intézkedések hatásának megfelelő felmérése és
összehasonlítása érdekében az alap konfigurációval.
Ez különösen fontos azon cselekvések hatékonyságának értékelése szempontjából, amelyeket az
önkormányzat / régió nem tud szorosan figyelemmel
kísérni (például a lakásokban végrehajtott energiahatékonysági beavatkozások száma, ahol a helyi /
regionális önkormányzat nem igényel engedélyt, pl.
hőszivattyú).

Energiagazdálkodási információs
rendszer a hosszú távú tervek nyomon követésére Horvátországban
Az Energiagazdálkodási Információs Rendszer
(ISGE) az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP)
„Az energiahatékonyság ösztönzése Horvátországban” című projektje keretében jött létre. Ennek
a rendszernek az alapvető célja az energia- és
vízfogyasztás figyelemmel kísérése az építőiparban
Horvátországban, energia- és vízszámlákon keresztül. Eddig csak a közszféra épületei szerepelnek a
rendszerben (a középületek kb. 75% -a). Az energiahatékonyságról szóló törvény (OG 127/14, 116/18,
25/20) értelmében minden horvátországi szolgáltató
(mind az energia, mind a víz) köteles adatokat szolgáltatni a közszféra méréséről és energia- és vízfogyasztásáról, és be kell építenie havonta egyszer az
ISGE-ben. Ennek eredményeként gyors és világos
képet lehet kapni a középületek energia- és vízfogyasztásáról, és szükség esetén azonnal korrekciós
intézkedéseket lehet hozni a lehetséges kritikus
pontok kezelése érdekében, például a vízvezetékek
repedése miatt.
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Jó Gyakorlatok

Irányítás és
Döntéshozatal
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Irányítás és
Pozitív Energia Területek
Döntéshozatal (TEPOS) Franciaországban
2050-re

hatóság:

1,907 település 37 területen Franciaországban

szektor:

Energetikai tervezés

helyi jellemzők:

Városi és vidéki hatóságok

lakosság száma:

4,273,000

beruházás

(€)

206 millió

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•

kihívások

•
•

54%

Regionális koordináció egy irányító bizottságon keresztül (amely regionális
és nemzeti hatóságokból áll), egy hálózat-elősegítőn és a regionális energiaügynökségen keresztül.
A régió által biztosított finanszírozás annak érdekében, hogy a területek egy
belső referáló ügynököt jelöljenek ki e hálózat vezetésére.
A területek által végrehajtott intézkedések nyomon követése és
értékelése.
A helyi szereplők bevonása és projektek végrehajtásának és ellenőrzésének biztosítása.

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A pozitív energiaterület (TEPOS) koncepcióját bevezették a 2050-ig tartó zöld
átmenet elősegítése érdekében. Az eszközök és szolgáltatások az összes TEPOS
számára elérhetőek: csereprogramok, képzések, egyéni támogatás, útmutatók,
tapasztalat-visszajelző ívek stb. minden területen mely 7 pilléren alapul: gazdasági
szereplők, erőforrások és anyaghatékonyság, mobilitás és közlekedés, várostervezés és tereprendezés, megújuló energia, épületek és kormányzás.

innováció

•
•
•
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A többszintű kormányzás erősítése vertikálisan az önkormányzatok, a területek
(több önkormányzat részéről), a régió, az állam és horizontálisan a területek
között.
Tapasztalatok, eszközök és szolgáltatások megosztása, amely lehetővé teszi az
új helyi hatóságok számára az intézkedések gyorsabb végrehajtását, az idősebbek pedig az energetikai átmenettel kapcsolatos szakértelmük megerősítését.
Minden hatóságban rendelkezésre áll egy belső energiaügyi átmeneti tisztviselő, aki proaktívabban reagál a projektekre és az innovatív projektekre irányuló felhívásokra, ezért a hatóság könnyebben profitál a regionális, nemzeti és
akár európai alapokból.
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kormányzás

A többszintű kormányzás vertikális (települések, területek, régió, állam) és
horizontális (területek között). A TEPOS hálózatot egy irányító bizottság koordinálja, amely rendszeresen ülésezik. Három havonta technikai bizottságokat
szerveznek, hogy figyelemmel kísérjék a területek haladását és felkészüljenek
az ülésekre. Évente körülbelül 3-4 ülést szerveznek, amelyek a 37 TEPOS-t
összefogják.
A tapasztalatok, az eszközök és a szolgáltatások megosztása lehetővé teszi az
új helyi hatóságok számára, hogy gyorsabb intézkedéseket hajtsanak végre, és
az idősebbek is, hogy megerősítsék szaktudásukat az energiaátállás terén.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Az elkövetkező években a cél az egyes helyi szinten végrehajtott intézkedések nyomon követésének javítása és ezen intézkedések regionális
szintű hatásának értékelése.
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Irányítás és
Intelligens város
Döntéshozatal koncepció megvalósítása
Jelgava önkormányzat
operatív információs
központján keresztül
hatóság:

Jelgava önkormányzat, Lettország

szektor:

Smart City

helyi jellemzők:

Városi hatóság

lakosság száma:

56,062 (Év: 2019)

beruházás

(€)

745,660 (67%-át az ERAF finanszírozza)

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

A legfontosabb paraméter, amely hozzájárult az operatív információs központ sikeres létrehozásához és működtetéséhez, a politikai támogatás és a
város elképzelése volt, hogy intelligens várossá váljon.

kihívások

A központ létrehozása nem volt jelentős kihívás, eltekintve attól, hogy Lettországban először hoztak létre ilyen központot.

kormányzás

A szerepeket világosan meghatározták, valamint a központ működését és
kezelését. Hierarchikus megközelítést alkalmaznak annak érdekében, hogy
az Információs Központ, az önkormányzati rendőrség és az önkormányzati
szolgálatok hatékonyan működjenek együtt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

A központ nyitott a mindennapi működéséhez használható eszközök és
módszerek új ötleteire.

100%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Létrejött a Jelgava önkormányzat operatív Smart City információs központja; ez a
központ átfogó kommunikációs, információcsere- és elemzési mechanizmusokat
használ a közvetlen kommunikáció biztosítására Jelgava város lakói, az infrastruktúra-üzemeltetők, az operatív szolgálatok, az állami és önkormányzati intézmények, a
kereskedelmi társaságok és a Polgári Védelmi Bizottság között.

innováció

•
•
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Az infrastruktúra és a biztonság figyelemmel kísérése szenzorok és intelligens
GIS platform segítségével, beleértve többek között a forgalom áramlását, a
folyók vízszintjét, a város megvilágítását és az elektromos hálózat ingadozásait.
Online platform az interaktív városvezetéshez, a polgárok részvételéhez, a polgári védelemhez, a személyzet koordinálásához, a kommunikációhoz és egyéb
funkciókhoz.
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Irányítás és
Az adminisztratív és
Döntéshozatal struktúrális eljárások
szervezeti átalakítása
Konstanz város éghajlati
veszélyhelyzetének kihívása
következtében
hatóság:

Konstanz, Németország

szektor:

Közigazgatás

helyi jellemzők:

Városi/vidéki (Konstanzi tó)

lakosság száma:

285,325 (2019)

beruházás

(€)

-

a beavatkozás által pozitívan

innováció

•

•

•

•
•

kulcsfontosságú
paraméterek

kihívások

100%

A Péntekek a Jövőért mozgalom által gyakorolt nyilvános nyomás politikai nyilatkozathoz és az azt
követő jelentéshez vezetett a helyi tanács szervezeti és strukturális intézkedéseiről.

•
•

érintett lakosok százaléka

•

rövid
leírás

2019. május 2-án a konstanzi önkormányzati tanács egyhangúlag határozatot fogadott el a
klímavészhelyzetről. Annak érdekében, hogy a klímavédelemnek az állásfoglalásban ígért
legfőbb prioritást biztosítsák, az alapvető szervezeti intézkedések mellett az éghajlattal
kapcsolatos témákról és projektekről kezdeti döntéseket hoztak. Az év folyamán intézkedésgyűjtemény készült. A szükséges erőforrások megléte érdekében - nemcsak a személyi és
szervezeti szempontból, hanem anyagilag is - 2019 végén elfogadták az éghajlat-változási
költségvetést is.

innováció

•

•

•

•
•
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Határozatok és időközi jelentés. A helyi tanács minden döntését megvizsgálták annak éghajlat-relevanciája (klímavédelem és alternatív cselekvési lehetőségek) szempontjából. Ezenkívül az állásfoglalás azt is magában foglalja, hogy félévente beszámol a helyi tanácsnak és
a nyilvánosságnak a kibocsátás csökkentése terén elért haladásról és nehézségekről.
A "Klímavédelmi Munkacsoport" létrehozása. A munkacsoportnak komoly hatása van,
nemcsak a közigazgatásra, az önkormányzati gazdaságokra és a városi társadalomra, hanem a közigazgatáson belül a klímavédelem szempontjából releváns területek
meghatározására is (19 találat).
Klíma Polgári Tanács. A "polgárok az állampolgárokért" mottó szerint a 20 fős éghajlatváltozással foglalkozó polgári tanács (közülük tízet véletlenszerűen választottak ki) évi 20 000
eurós költségvetéssel rendelkezik, amelyet az éghajlatot védő magánprojektek számára
fordíthat.
Munkahelyteremtés. Létszám növelése annak érdekében, hogy a közigazgatásban a
klímavédelem kérdését gyorsabban és hatékonyabban kezelhessék.
Klímavédelem az új pályázatoknál. Új pályázatokhoz, pl. események esetén a jövőben figyelembe kell venni az éghajlatvédelmi szempontokat.
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Járműcsere. A közpark számára utasítást kaptak, hogy ezentúl csak kis elektromos járműveket
vásároljanak, feltéve, hogy nincsenek olyan speciális felhasználási módok, amelyekhez alternatív járművek jelenleg nem állnak rendelkezésre a piacon.
Újrafelhasználható egyirányú helyett. Módosítás a hulladék megelőzéséről, újrafeldolgozásáról és ártalmatlanításáról (hulladékgazdálkodási törvény), pl. Újrafelhasználható edények
használata rendezvényekhez, ehető anyagok ételek és italok kiszolgálására, valamint papírzacskók. Kivételek csak indokolt esetben, írásbeli kérésre.
Napenergia igény új épületeknél. Kötelező igény az épületek tulajdonosaira, hogy új épületeket szereljenek fel napelemekkel. Kivételek csak pénzügyileg életképtelen esetekben fogadhatók el.
Autómentes belváros. A szakirodákkal és az állampolgárokkal együtt feltárják, hogy a belvárosi
plázát a jövőben hogyan lehet autómentes és egyébként használt területté alakítani.
Éghajlati költségvetés. 5 millió eurós 2020-as éghajlati kiegészítő költségvetés készült.

•

•

•

•
•

Ellentmondó célok: Az ütköző célok és intézkedések elkerülhetetlenek, amikor a klímavédelmi
intézkedésekről van szó.
Átfogó keretfeltételek szövetségi szinten: Vannak olyan esetek, amikor a klímavédelemnek
megfelelő megoldásokat nem lehet helyi szinten megvalósítani, mivel az általános szövetségi
szintű keretfeltételek (még) nem állnak rendelkezésre.
Önkormányzati költségvetési törvény: Az önkormányzati hitelfelvétel keretei korlátokat szabnak, például a hitelfelvétel csak akkor lehetséges, ha a kiadás a jövő generációit szolgálja.
A helyi fellépés korlátai: A szén-dioxidnak csak kb. 40% -a bocsát ki helyben Konstanz-ban,
helyi energiafelhasználással. A többi főként a régió feletti funkcióknak köszönhető, amelyek
csak közvetett módon befolyásolhatók helyi szinten.
Társadalmi igazságosság: A szükséges sebességgel való cselekvés a társadalmi kohézió
veszélyeztetése nélkül a legfőbb kihívás helyi és nemzeti szinten. Az éghajlatvédelmet ezért
társadalmilag elfogadhatónak kell kialakítani.
CO2-megtakarítási referenciaérték: A CO2-megtakarítási referenciaérték fontos. A pontos
értékelés azonban gyakran nehéz, és enyhe intézkedések (pl. Tudatosság növelése és a városi
társadalom mozgósítása) esetén aligha lehetséges megbízható és ésszerű erőfeszítésekkel.
Bérlő-befektető dilemma: A klímabarát épületek nagyobb beruházásokat igényelnek, de az
alacsonyabb járulékos költségek miatt a bérlők csak az életciklus során részesülnek előnyben.
Anyagdilemma: Megfizethető lakóterület gyors létrehozása az éghajlat-problémás építéssel
szemben betonnal és acéllal.

kormányzás

Az éghajlati segélyhívást és az azt követő konstanciai intézkedéseket a polgármester által vezetett
közigazgatás, valamint a helyi tanács irányítja. A nyilvánosság, valamint az iskolák, a vállalkozások
és más helyi érdekeltek részt vesznek nemcsak elkötelezett tevékenységekben, hanem az adminisztráció révén is folyamatosan jelentik az előrehaladást.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

A meghozott határozatok és intézkedések folytonossága nagymértékben függ a fenntartott állami
nyomástól, a politikai akarattól, a finanszírozástól és a németországi városok hálózatának megalapításától, amelyek helyi vezető szerepet akarnak betölteni az éghajlatváltozásban, és együtt
ambiciózusabb példákat mutathatnak az átmenetről alulról felfelé.
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Irányítás és
Living Lab in Koprivnicán
Döntéshozatal

hatóság:

Koprivnica városa, Horvátország

szektor:

Smart city, közvilágítás

helyi jellemzők:

Városi

lakosság száma:

30,854

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

•

kihívások

•

60,000 €

a beavatkozás által pozitívan

•

25 %

•

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A Living Lab Koprivnicának (LLKC), amely Horvátországban van, célja a vállalkozók
támogatása az intelligens város (SC) termékek és megoldások fejlesztésében, tesztelésében és népszerűsítésében olyan területeken, mint a hulladékgazdálkodás, a
parkolás, az intelligens hálózat, az intelligens városi infrastruktúra stb. A közvilágítási
infrastruktúra volt a Living Lab első kísérleti része. Az első intézkedéseket 24 tesztelési
területen hajtották végre, a lámpatestek utólagos felszerelésére, az intelligens város
megoldások integrálására és a LED-termékek több gyártójának / forgalmazójának
bevonására összpontosítva. Az LLKC nyitva áll más érdekelt felek, az állampolgárok,
valamint az akadémiai és kutatóintézetek számára, hogy bekapcsolódhassanak a
projekt tervezésébe és megvalósításába. A jövőkép magában foglalja a funkcionalitások
integrálását olyan ágazatokban, mint a fenntartható épületek, a fenntartható mobilitás, a
vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, az egyéb köz- és közüzemi szolgáltatások stb.,
Míg hosszú távú cél a dekarbonizációs megoldások teljes körű telepítése.

innováció

•

•

60

Nincs kezdeti tőke a kiadásokhoz. A projekt az ipar finanszírozására
támaszkodott, amely a living lab tesztterületeit használta új ingyenes
marketing csatornaként.
Az intelligens városi megoldásokkal összefüggő technológiai kihívások a
közvilágítási infrastruktúrában, amely nappal is áramellátást igényel.
Alacsony bizalom. Számos politikai döntéshozó és állampolgár vonakodott hozzájárulni, mivel nem hittek abban, hogy véleményüket figyelembe
veszik a tervezés során.

kormányzás

Az Északi Regionális Energia Ügynökség mint nyilvános, független és nonprofit
intézmény a koprivnicai Living Lab vezető partnere.
A tervek szerint a projekt a sikerességétől függően fejleszti a legfontosabb érdekeltek bevonzását. Valójában a projekt fejlesztési folyamata különféle érdekelteket (polgárokat, állami hatóságokat, a magánszektort, az egyetemeket) érintett.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•
•

Új ökoszisztéma: A polgárok tudatában vannak az erőforrás-használatnak (energia, víz, hulladék stb.), A hatóságok új fenntartható infrastruktúrákat fejlesztenek ki
(töltőállomások hálózata, nyilvános kerékpárok stb.), Miközben a magánszektort
arra ösztönzik, hogy dolgozzon ki új intelligens és környezetbarát barátságos
termékeket.
Projektfejlesztés: Részvételi tervezési folyamat jött létre. Polgárok, állami
hatóságok, magáncégek és tudományos intézmények járultak hozzá a projekt
megtervezéséhez és fejlesztéséhez. Ezek az érdekelt felek nemcsak részt vettek,
hanem profitáltak is a projektből.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

•
•
•
•

Platform biztosítása az inkubátorok, a különböző szervezetek és az állampolgárok közötti nyílt együttműködéshez.
A polgárok aktív részvétele.
Funkció mint példakép, amelyet más városoknak követniük kell.
Sok érdekelt fél elfogadja a projektet.
Az LLKC a tesztelés és a telepítés tesztterepévé vált, amely ösztönözte
az ipart a részvételre.

•
•
•
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Minden érdekelt fél bevonása a labor fejlesztésébe.
A partnereknek szakértelmet és technológiai megoldásokat kell nyújtaniuk a rendszerek átjárhatóságához a silókkal szemben (különböző technológiák, berendezések és műszaki környezetek).
Az ökorendszer megerősítése azáltal, hogy elősegíti és partnerségeket
létesítő támogató intézményekkel, például üzleti inkubátorokkal, kereskedelmi kamarákkal és más állami hatóságokkal. Különös figyelmet
fordítanak a polgárok támogatására és részvételére.
-Pénzügyi források, új finanszírozási eszközök és új partnerségek rendelkezésre állása.
Az ipari partnerek országszerte megtalálhatók. Erősebb együttműködésre
és ösztönzőkre van szükség annak érdekében, hogy aktívak maradjanak
a projektben.
Az adaptív kormányzás megkönnyítése kiemelt fontosságú annak
érdekében, hogy ösztönözze a polgárokat a részvétel folytatására, és
a Living Lab folytassa a rendszerek életképességének tesztelését ezek
megvalósítására a meglévő városi infrastruktúrában.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Irányítás és
Regionális kerekasztal
Döntéshozatal az elektromos járművek
népszerűsítésére Asztúriában

hatóság:

Principado de Asturias, Spanyolország

szektor:

Szállítás

helyi jellemzők:

Állami és magánszektor

lakosság száma:

1,050,000

beruházás

(€)

-

a beavatkozás által pozitívan

Az elektromos mobilitással foglalkozó összes regionális szereplő között együttműködés jött létre, hogy konkrét intézkedéseket javasoljon e technológia
használatának elősegítésére a különböző tevékenységi ágazatokban.
2017 vége óta közös akciók zajlanak a vállalatok és a közigazgatás között annak
érdekében, hogy nagyobb arányban részesüljön az elektromos mobilitás a közlekedésben, főként az utakon.

innováció
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•

kihívások

Kezdetben minden vállalatnak megvolt a maga stratégiája és technológiája.
A kerekasztal-beszélgetések során a hangsúly az együttműködésen alapuló
problémamegoldás volt.

kormányzás

Asztúriában az elektromos mobilitás előmozdítását célzó kerekasztalt az energiaügyi kompetenciával rendelkező regionális minisztérium vezette, a FAEN
technikai és vezetési támogatásával. Ez lehetővé tette a vállalatok számára,
hogy kezdettől fogva értékeljék a regionális kormányzat erős támogatását,
és hogy a megvalósítandó akciók erős intézményi háttérrel rendelkezzenek.
Találkozókat is tartottak a helyi közigazgatások bevonására az elvégzendő
események és tevékenységek érdekében. Ez lehetőséget teremtett a vállalatok
és az önkormányzatok számára, hogy véleményt cseréljenek és párbeszédet folytassanak problémáikról és szükségleteikről, valamint arról, hogy ezek
miként oldhatók meg.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•

100%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

kulcsfontosságú
paraméterek

Eszköz kialakítása az állami és a magánszektor közötti erőteljes együttműködéshez
és együttműködési javaslatok kidolgozásához vállalatokkal, közigazgatásokkal,
szövetségekkel és az elektromos járművek használóival.
A rendszeres találkozók, a közös tevékenységek, például vásárok, kiadványok,
járművek tesztelése magánszemélyek és vállalkozások számára, nemzetközi kongresszusok stb. megtervezése és végrehajtása lehetővé tette az elektromos mobilitás jelentős növekedését a régióban, ahol az elektromos járműveknek a leggyorsabb feltöltési infrastruktúrája van az egész világon.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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•

Sikeres együttműködés a különböző szereplők között, a probléma megoldására összpontosítva.
Az egyes szereplők problémái és igényei megfogalmazódtak, lehetővé téve
a folyamatos párbeszédet és az egyes vállalatok képességeinek megismerését.

Az együttműködés és a párbeszéd folytatása az érdekelt szereplők között.
Más / új technológiák, például a hidrogén, fokozhatják az átmenetet.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Irányítás és
Egy alkalmazás
Döntéshozatal okostelefonokhoz
“Jelgavaspilseta”

hatóság:

Jelgava önkormányzat, Lettország

szektor:

Smart City

helyi jellemzők:

Városi hatóság

lakosság száma:

55,972 (Év, 2019)

beruházás

(€)

-

a beavatkozás által pozitívan

100% plusz látogatók/turisták

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Az okostelefonokhoz kifejlesztettek egy alkalmazást, mégpedig a „Jelgavaspilseta”
nevű programot, amelynek segítségével a lakosok ajánlásokat tehetnek a városi
környezet javítására. A mobil alkalmazás számos funkcióval rendelkezik, például a
földrajzi helymeghatározással kapcsolatos probléma- / kárjelentés, segélyhívások,
közüzemi szolgáltatások , monitorozás / jelentéstétel.

innováció

•
•
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kulcsfontosságú
paraméterek

•

kihívások

Nem minden idős polgár használ okos telefont. Ez a kihívás évről évre változik.

kormányzás

Az alkalmazás azért jött létre, hogy támogassa az önkormányzat operatív
információs központjának tevékenységét, és biztosítsa az információk gyors,
modern és interaktív módon történő terjesztését és összegyűjtését a Jelgava
polgárai körében.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Frissítések és új funkciók az alkalmazáson keresztül történnek.

•

Műszaki szakértelem, amely biztosította a felhasználóbarát és praktikus
eszköz létrehozását.
Arészvétel a nemzetközi projektben: „A polgári védelmi rendszer fejlesztése Jelgavában és Siauliban (C-System)” jelentős javulást biztosított a
rendszerben.

A polgárok tájékoztatást kapnak a város aktualitásairól.
A polgárok aktívan figyelemmel kísérhetik a város folyamatait, és tájékoztathatják a helyi hatóságokat, ha valami nincs rendben.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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Infrastruktúra
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Infrastruktúra Smart Trikala

hatóság:

Trikala önkormányzata, Görögország

szektor:

Smart city

helyi jellemzők:

Vidéki Önkormányzat

lakosság száma:

81,355

beruházás

(€)

100%

érintett lakosok százaléka

68

•

innováció

•

Önkormányzati épületek és infrastruktúra - Az intelligens szenzorok
valós idejű információkat szolgáltatnak az önkormányzati épületek
energiaigényéről és felhasználásáról, valamint az utcai világításról.
Az adatelemzéssel intézkedéseket lehet tenni a fogyasztás csökkentésére. Ezenkívül a Városháza földszintjén létrehoztak egy intelligens
városvezérlő központot, ahol a terminálok figyelemmel kísérik az intézkedéseket kiváltó intelligens városrendszereket.
• Egyéb szolgáltatások - Az intelligens, nyílt bevásárlóközpont alkalmazás
révén a helyi üzletek helyi wi-fi hálózaton keresztül osztják meg a polgárok számára a kereskedelmi ajánlatokat. A „20000” online platform és
alkalmazás információt nyújt a polgárok tranzakciós kérelmeinek előrehaladásáról a helyi hatósághoz. A Tele-Care rendszert adott számú rászoruló lakos használja; ez lehetővé teszi az egészségügyi és jóléti szolgáltatások számára, hogy az informatikai és kommunikációs technológiák
révén átfogó elsődleges egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak a
kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára. Az e-KEP (Automatizált Polgári Szolgáltató Központ) ATM-tipusú gépek, amelyek a lakóknak a nap
bármelyik szakában és bármikor lehetőséget kínálnak arra, hogy gyorsan
kérjék és kinyomtassák az önkormányzati engedélyeket, a személyi anyakönyvi kivonatokat és más kapcsolódó önkormányzati hatósági dokumentumokat, egyszerűen és gyorsan.
A sikeres kísérleti akciókat a tervek szerint nemzeti és európai alapokból
történő finanszírozással, vagy az eladóval való partnerséggel bővítik.

-

a beavatkozás által pozitívan

rövid
leírás

rövid
leírás

Trikala önkormányzata kifejlesztette a Smart Trikala kezdeményezést, amely
2014 óta integrálja az intelligens városi infrastruktúrákat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat, amelynek célja a fenntartható önkormányzati szolgáltatások felé történő
elmozdulás és az állampolgárok életének megkönnyítése. Számos intelligens
akciót hajtottak végre számos ágazatban, főként a technológiai vállalatokkal történő
csoportosítással az alkalmazások / megoldások tesztelésére, valamint kutatási projektekkel, amelyek közül sokat a Horizont 2020 finanszíroz.
• Közlekedési szektor - elfogadták az érzékelős parkolási rendszert, amely
visszatartja a járművezetőket az illegális parkolástól (pl. Rámpákon). Ez értesíti
a közúti rendőrséget ilyen esetekben. Emellett egy korlátozott számú helyet lefedő intelligens parkolási rendszert indítottak kísérleti jelleggel. Ezeket a
műveleteket kiegészíti egy jelzőlámpás megfigyelő rendszer és egy intelligens
utcai világítási rendszer, amely lehetővé teszi a megfigyelést, utóbbi esetben
pedig a távvezérlést és a programozást is. A tömegközlekedés szempontjából a
vezető nélküli autóbuszt korábban a Horizon 2020 projekt keretében tesztelték
az önkormányzatban. Ilyen buszokat fognak használni a következő időszakban
az önkormányzati tömegközlekedéshez.
• Hulladékágazat - A hulladékágazatban az önkormányzat intelligens gazdálkodási rendszert fogadott el, a kukák mennyiségén alapulva, a gyűjtési útvonalak
optimalizálása érdekében. Ennek a módszernek az alkalmazása a költségek
összességében 40% -os csökkenését eredményezte, csupán 24 000 eurós
beruházással.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

•
•

Intelligens városi alkalmazások az önkormányzati szolgáltatásokban és
infrastruktúrákban.
A projektek együttműködése a technológiai vállalatokkal és az egyetemekkel.
Önkormányzati alapok, piaci szereplők és kutatási alapok keverékéből
finanszírozva, míg a kísérleti projektek bővítéséhez hasonló szisztémát
használnak.

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•

Az erős politikai elkötelezettség a legfontosabb sikerparaméter.
Stratégiai jövőképre van szükség a létrehozásához.

kihívások

•
•

Korlátozott finanszírozás elérhető regionális vagy országos forrásokból.
A polgárok viselkedésének megváltoztatása és hitetlenség az innovatív projektek
és politikai szándékok iránt.

kormányzás

Az önkormányzaton belül külön egységet hoztak létre az intelligens város program összes tevékenységének és műveletének összehangolására.
Ezenkívül a „20000” online platformot és alkalmazást arra használták, hogy
összehangolják az intelligens város megoldásait, és megkönnyítsék a polgárok
és az önkormányzati szolgálatok (kérelmek, igazolások, jogi dokumentumok
stb.) digitalizálását. A Smart City Control Center egy másik hasznos infrastruktúra, amely segít a helyi hatóságoknak figyelemmel kísérni az intelligens
szolgáltatásokat.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•
•

69

Az innovatív termékek alacsonyabb költségei.
Finanszírozási lehetőségek (pl. Nemzeti finanszírozási programok révén).
Kapacitásépítés az önkormányzati személyzet számára.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Infrastruktúra Továbbfejlesztett utcai
világítás LED és intelligens
városi technológiával San
Martín del Rey Aurelio-ban
hatóság:

San Martín del Rey Aurelio, Spanyolország

szektor:

Közösségi

helyi jellemzők:

Helyi hatóság

lakosság száma:

16,584

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

•

•

999,790 €

a beavatkozás által pozitívan

100%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A városi tanács elvégezte a hagyományos világítótestek új LED-ekkel történő utólagos
felszerelését, amelyet utcai világítási rendszerének a felében alkalmaznak. A lámpatestek fele számára önálló dinamikus vezérlés dolgozik, míg a fennmaradó lámpatestek
számát új LED-ekkel cserélték ki. Az új nyilvános utcai világítási infrastruktúra olyan
technológiát tartalmaz, amely kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, például a Wi-Fi-szolgáltatásokat a vidéki területeken, szűkös rendelkezésre állás mellett. Az új rendszer 68%
-kal csökkenti az energiaköltségeket és a kibocsátást.

innováció

•
•

Dinamikus szabályozó és vezérlő rendszerek minden lámpatestben az optimális
működés érdekében a helyi igényeknek megfelelően.
Az utcai világítás infrastruktúrája intelligens technológiai berendezések
hozzáadásával az intelligens város rendszer gerincévé válik, amely az utcai
világítással, a hulladékkezeléssel és a lámpahálózattal kapcsolatos szolgáltatásokat
kínál.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

A városi tanács érdeke, hogy új közszolgáltatásokat nyújtson a tulajdonában lévő létesítményeknek.
A városházán egy energiagazdálkodási menedzser, szakértő technikusokkal és a Regionális Energiaügynökséggel való együttműködés
nélkülözhetetlen együttműködési munkamenetet hoz létre az innovatív
projektek kidolgozása érdekében.
E projektek megvalósításához a nemzeti támogatási vonalak megkönnyítik azok megvalósítását. Az alkalmazandó gazdasági támogatási vonalak
azonosításához képzett személyzet fontos tényező.

kihívások

A fő kihívás megválaszolása érdekében az együttműködés és a városi tanács,
az ágazat vállalatai és szakértői közötti együttműködés, valamint a dinamikus
szerepet játszó szervezetek, például az energiaügynökségek hozzájárulása
kulcsfontosságú volt az előrelépés és a innovatív rendszerek.

kormányzás

A Városi Tanács és a támogató szervezetek, például a Regionális Energiaügynökség közötti együttműködés és az önkormányzati energiamenedzser megléte megfelelő keret kialakítását segíti elő elegendő erőforrással az
önkormányzat energia-fejlesztési projektjeinek megvalósításához. Ez lehetővé
teszi a politikusok számára, hogy egyértelmű techno-gazdasági szempontok
alapján döntsenek.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

•

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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A nemzeti vagy regionális alapok és támogatások rendelkezésre állása e
projektek fejlesztéséhez kulcsfontosságú. A különböző szereplők közötti
együttműködés lehetővé teszi más projektfinanszírozási lehetőségek azonosítását, például az Energetikai Szolgáltató Társaságokat.
Az önkormányzati energiamenedzser megléte megkönnyíti az egész
folyamatot. Kis vagy közepes méretű helyi közigazgatásokban ilyen vezető
hiányában vagy korlátozott rendelkezésre állása esetén a regionális energiaügynökségekkel való együttműködés hasznos stratégia lehet ennek a
hiánynak a megszüntetésére.

663 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

345.5 tn/év

Infrastruktúra Az üvegházhatású gázok ki-

bocsátásának csökkentése, valamint a közvilágítási rendszer
energiateljesítményének és
megbízhatóságának növelése
Campia Turzii községben

hatóság:

Campia Turzii Önkormányzat, Románia

szektor:

Energia hatékonyság

helyi jellemzők:

Helyi városi Önkormányzat

lakosság száma:

22,223 (2011. évi népszámlálás)

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

Vízió: Hosszú távú jövőkép kidolgozása, amely magában foglalja:
• A polgárok biztonságának fokozása a közutakon, magas színvonalú utcai
világítás biztosításával.
• A közvilágítási rendszer szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése.
• Hozzájárulás az energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló nemzeti és nemzetközi
erőfeszítésekhez.

kihívások

•
•
•
•

280,290 (205,254 támogatásként).

a beavatkozás által pozitívan

Több mint 10%

•

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Közvilágítás utólagos felszerelése Campia Turzii község Insula és Sancrai negyedében
az energiahatékonyság és a közúti biztonság növelése, valamint a CO2-kibocsátás
és az energiaköltségek jelentős csökkentése mellett. A projekt célja az összes gazdaságilag és műszakilag megvalósítható energiatakarékossági lehetőség azonosítása,
valamint olyan tényezők meghatározása, amelyek javíthatják a közvilágítási rendszer
megvilágítási paramétereit. A javasolt utólagos felszerelési megoldás a következőket
tartalmazza:
• 403 aktuális világítótest lecserélése LED világításra.
• Dinamikus világítási funkció.
• Távfelügyeleti rendszer telepítése.

innováció

A javasolt megoldás fő célja a közvilágítási rendszer magasabb szintű energiahatékonyságának biztosítása és az innováció bevezetése, mivel a legtöbb lámpa nem a jelenlegi és a modern technológiát használja.

kormányzás

A helyi hatóság, a Campia Turzii önkormányzat világos és ambiciózus energiapolitikát vállalt. A közvilágítás energiahatékonyságának javítására vonatkozó
tervet a C-Track 50 projekt segítségével dolgozták ki.
A terv kidolgozása során számos vita folyt az önkormányzat szükségleteinek
azonosításáról, az azonosított cselekvések és intézkedések rangsorolásáról
az energiafogyasztásra és a lakosság előnyeire gyakorolt hatásuk alapján,
alternatív műszaki és gazdasági forgatókönyvek javaslata a legfontosabbak
számára akciók, finanszírozási források meghatározása, miközben a projektpályázat előkészítése során elengedhetetlen támogatást nyújtottak.
Campia Turzii önkormányzata pénzügyi és emberi erőforrásokat különített el
az Energiaellenőrzéshez és a közvilágítási rendszer energiahatékonyságának
növelését szolgáló projektalkalmazás kidolgozásához, és elkötelezett a projekt
megvalósításához, működtetéséhez és ellenőrzéséhez szükséges erőforrások
hosszútávú biztosítása iránt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Több finanszírozási rendszer lehetővé tenné a jobb eredményeket. A személyzetnek, mint végfelhasználónak szóló külön képzések hosszú távon maximalizálhatják a projekt eredményeit.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

A helyi / regionális döntéshozók nem ismerik az energiahatékonyságot.
Nehéz hozzáférés az állandó és megbízható energiaadatokhoz.
Nincs elegendő pénz az energiahatékonysági munkák finanszírozásához.
Az energiahatékonyság szempontjából innovatív és bevált technológiák
rossz elérhetősége a román piacon.
Helyi vállalkozók hiánya a rendszer minőségi karbantartásához.
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273.4 MWh/éc

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

318 tn/év

Infrastruktúra LED világítás az alagutakban
Madeirán

hatóság:

Madeira Régió, Portugália

szektor:

Regionális Közúti Igazgatóság

helyi jellemzők:

Szigeti hatóság

lakosság száma:

Kb. 260 ezer

beruházás

(€)

629,520 (137,899 nemzeti alapokból)

a beavatkozás által pozitívan

-

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A LED-es világítást 11 alagútban helyeztek el, amelyeket a Regionális Útigazgatóság
kezel.
E projekt megvalósításához a Regionális Útigazgatóság az Energiahatékonysági
Alaphoz (Nemzeti Alap) fordult, hogy finanszírozást biztosítson az energiahatékony
LED-lámpák telepítéséhez, amelyek legalább 60% -kal csökkentik az áramfogyasztást.
Ez óriási csökkenést jelent az éves energiaszámlákban, mivel az alagutakban a nap
24 órájában világítanak a lámpák. A beavatkozás által megcélzott alagutak voltak azok,
amelyeknél a legnagyobb szükség volt a beavatkozásra.
Az elvégzett beavatkozások megtérülési ideje körülbelül 40 hónap. A „LED” technológia életképes megoldásnak bizonyult gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontból,
mivel csökkenti az energiafogyasztást és az energiaköltségeket, anélkül, hogy rontaná a
világítás minőségét.

innováció
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Ez az innovatív projekt lehetővé tette az utcai világítás energia- és környezeti hatásainak
csökkentését és csökkentette az energiaszámlákat, így több költségvetés állt rendelkezésre a többi alagútban történő jövőbeli beavatkozásokhoz. A kis megtérülési idő
és a 100 000 üzemórát meghaladó várható élettartam miatt a becslések szerint 10 év
után a LED-megoldás akár 90% -kal is csökkenti az energiaköltségeket.
Az önkormányzati közvilágítás mellett a LED technológiával ellátott alagútvilágítás olyan
megoldás, amelyet mindig figyelembe kell venni, és minden régióban bevett gyakorlattá
kell válnia.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kulcsfontosságú
paraméterek

Politikai támogatás, technikai szakértelem

kihívások

A legnagyobb kihívás a hagyományos alagútvilágítás LED technológiával
történő kiváltásának finanszírozásának biztosítása, amely csak pénzügyi
támogatási rendszerek révén lehetséges.

kormányzás

Az intézkedés az adminisztratív személyzetre támaszkodott

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Új finanszírozási rendszerek

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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2,152 MWh/év
(462.89 tep/év,
237,000€)

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

1,151 tn/év

Infrastruktúra Elektromos járművek
Madeira közigazgatási
flottájában

hatóság:

Madeira Régió, Portugália

szektor:

Regionális közigazgatási szolgáltatások

helyi jellemzők:

Közigazgatás

lakosság száma:

Kb. 260,000

beruházás

(€)

100% -ban a Környezetvédelmi Alap (Fundo Ambiental)
finanszírozza

a beavatkozás által pozitívan

Regionális közigazgatási szolgáltatások

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Az elektromos járműveket a regionális közigazgatás 2018 óta használja. Jelenleg a regionális kormányzat 15 elektromos járművet (EV) használ, amelyeket a Környezetvédelmi Alap közigazgatásának elektromos mobilitási támogatási programjának 1. és 2.
szakaszában jóváhagyott pályázatok útján szereztek be ( 2017 és 2018). Ezzel finanszírozták az elektromos járművek lízingelésének teljes költségét (áfával együtt) 48
hónapos időtartamra, valamint töltőállomások vásárlását és telepítését, legfeljebb a
lízingelt járművek számának megfelelő összeggel.
Az elektromos járművek lehetővé tették az idősebb (12 évesnél idősebb) járművek
cseréjét. Ezek magas költségeket jelentettek a régió számára, mégpedig az üzemanyag
és a karbantartási költségek szempontjából, és sokukat sokáig „parkoltatták” alkatrészekre várva, ami gyakran megakadályozta egyes szolgáltatások megfelelő elvégzését.
A hagyományos járművekhez képest az elektromos járművek ötször kevesebb energiát
fogyasztanak ugyanazon távolság megtételéhez, sokkal alacsonyabb karbantartási
költségekkel járnak, a városi központokban nem bocsátanak ki szennyező anyagokat,
és alacsony a zajszintjük. Így hozzájárulnak a fejlődéshez a levegőminőség és az
épületek romlásának csökkentése révén a városokban.

innováció
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A hatékonyabb technológia, valamint a hagyományos járművekétől eltérő energiavektor használata lehetővé teszi a külső olajfüggőség csökkentését, amely fontos
tényező az energiabiztonság szempontjából. Az elektromos járművek lehetővé teszik
a megújuló energiák nagyobb mértékű elterjedését és ennek következtében a fosszilis
üzemanyagok villamosenergia-termeléshez való felhasználásának csökkenését.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kulcsfontosságú
paraméterek

Politikai támogatás

kihívások

A kihívás az volt, hogy bemutassa az elektromos járművek teljesítményét,
amikor azokat közszolgáltatásokra használják, nevezetesen a járművek autonómiáját illetően.

kormányzás

Az intézkedés az adminisztratív személyzetre összpontosult.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Új finanszírozási rendszerek a flotta összes dízel- és benzinjárművének
felváltására.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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80% megtakarítás
a belső
égésű
motorokhoz képest

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

80%-os csökkenés
a belső
égésű
motorokhoz képest

Infrastruktúra Elektromos járművek
beszerzésérének ösztönzése
Madeirán

hatóság:

Madeira Régió, Portugália

szektor:

Szállítás, lakosok és vállalatok

helyi jellemzők:

-

lakosság száma:

Kb. 260,000

beruházás

(€)

A Környezetvédelmi Alap (Fundo Ambiental) által finanszírozott

a beavatkozás által pozitívan
érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

78

kulcsfontosságú
paraméterek

A hatékonyabb technológia, valamint a hagyományos járművekétől eltérő energiavektor használata lehetővé teszi a külső olajfüggőség csökkentését, amely
fontos tényező az energiabiztonság szempontjából.
Az elektromos járművek lehetővé teszik a megújuló energiák nagyobb mértékű
elterjedését és ennek következtében a fosszilis üzemanyagok villamosenergia-termeléshez való felhasználásának csökkenését.

kihívások

Politikai szinten a következő évek fenntarthatóságának jövőképe jelenik meg
a politikai napirenden. Ezenkívül a nemzeti jogi keret számos pénzügyi előnyt
biztosíthat azoknak az állampolgároknak, akik EV-t kívánnak vásárolni. Ezzel
párhuzamosan a kerékpár használatának ösztönzésére és a kerékpármegosztási rendszerek bevezetésére irányuló folyamatos figyelemfelkeltő kampányok
az autófüggőség csökkenéséhez vezetnek. Az egyre növekvő számú EV azt is
tükrözi, hogy a polgárok és a vállalatok fokozatosan elfogadják az elektromos
mobilitást.

kormányzás

Igazgazási személyzet

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Új finanszírozási rendszerek

A polgárok és a vállalatok közvetlenül és közvetve részesülnek előnyökben (például környezeti előnyök a városközpontokban)

Két ösztönző rendszert hozott létre és hajtott végre a regionális kormány. Az elsőt Porto
Santo-szigeten hozták létre, hogy támogassák az elektromos járművek (EV) lakosok és
vállalatok általi beszerzését. Ennek végrehajtása érdekében közzétették az augusztus
7-i 434/2019. Sz. Rendeletet, amely szabályozza a villamos mobilitás ösztönzését a
Porto Santo-szigeten, „PRIME-RAM” néven, a régió 2019-es költségvetésében 400
000 eurós összeggel. A kezdeményezés összhangban van Madeira Autonóm Régió
fenntartható városi mobilitási cselekvési tervével (RAM) és a „Porto Santo Sustentável
- Intelligens szénsemleges sziget” projekttel. Összességében 42 elektromos járművet
finanszírozott a regionális kormány.
A második ösztönzési rendszer a Madeira régióban finanszírozta az EV-k vásárlását az
állampolgárok és a vállalatok részéről. Ennek végrehajtása érdekében közzétették az
április 1-jei 110/202 sz. Rendeletet, amely szabályozza a villamos mobilitás ösztönzését
a Madeira régióban, „PRIME-RAM” néven, a régió 2020-as költségvetésében 1 millió
eurós költségvetéssel rendelkezik. 2020 áprilisában és októberében 174 elektromos
járművet (114 magáncélú és 60 vállalat) és 16 elektromos kerékpárt társfinanszírozott a
regionális kormány.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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1,832 MWh/éc

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

420 tn/év

Város/
Területrendezés
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Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Város/
Területrendezés

Integrált tervezés és nyilvános részvétel a fenntartható városrész-fejlesztés
érdekében Freiburgban

innováció

•

•

kulcsfontosságú
paraméterek
hatóság:

Freiburg városa, Németország

szektor:

Várostervezés és építés

helyi jellemzők:

Városi

lakosság száma:

227,090 (2019)

beruházás

(€)

Telkek és regionális alapok értékesítésével finanszírozott
telephely-előkészítés, infrastruktúra és középületek

a beavatkozás által pozitívan

kihívások

•

•

•
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•

4.4%
•

Freiburg városa a sürgető helyi lakhatási hiány kezelése érdekében kidolgozta Rieselfield kerület fenntartható tervezését. A 70 hektáros vegyes felhasználású Rieselfeld
koncepció mostanra teljesen kidolgozott és megvalósított, ideértve a viszonylag nagy
sűrűségű, energiatakarékos építőelemeket, a jó tömegközlekedési összeköttetést, valamint a társadalmilag vegyes és inkluzív demográfiai felépítést. A koncepciót fokozatos
megközelítéssel dolgozták ki, figyelembe véve a helyi önkormányzatok döntéshozói,
az állampolgárok és az érdekeltek elképzeléseit és igényeit, a környezeti és társadalmi
fenntarthatóság prizmája alatt. A „Rieselfeld” körzet bemutatja, hogy a zöld politikákat
hogyan lehet hatékonyan működtetni helyi szinten.

innováció

•

•

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

•

A nyilvános szerepvállalás megalapozta a rieselfeldi fejlesztés koncepcióját, tervezését és megvalósítását. Az elkötelezettség formái dinamikusak és igényalapúak
voltak annak biztosítására, hogy a körzet befogadó legyen (különösen a családok
és az idősek számára). Egyesületet hoztak létre társadalmi / kulturális események
szervezésére, valamint a polgárok mozgósításának platformjaként.
Az építészeti és társadalmi sokszínűséget elősegítették az építési telkek méretének
és az egyedi fejlesztőknek történő értékesítésük korlátozásával, 500 lakásegységben meghatározott küszöbértékkel, valamint a magánfinanszírozású és támogatott
lakások keverésével.
A telkeket vásárlók szerződés szerint kötelesek voltak megfelelni az alacsony energiaigényű építési normáknak, maximális energiafogyasztással 65 kWh / m².a (ami
akkoriban nagyon magas volt). Ez azt is előírta, hogy az épületeket csatlakoztassák
a távfűtési hálózathoz.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kormányzás

•

•

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

•
•
•
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Az integrált zöldfelületi tervezési megközelítést alkalmazták annak biztosítására, hogy a lakosok elegendő játszó övezetet, nyitott teret, valamint
kerékpárutat használhassanak.
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedést prioritásként kezelték
azáltal, hogy összekötötték a települést a város villamoshálózatával,
hiánypótló intézkedéseket hajtottak végre és visszatartották az egyéni motoros közlekedési tulajdonjogot.
Az esővíz beszivárgásának koncepcióját dolgozták ki a csatornarendszerbe
engedett víz mennyiségének csökkentése érdekében.
Politikai vezetés és a lakosság magas szintű tudatossága a környezeti
fenntarthatóság tekintetében. A fenntartható urbanizmus víziója biztosította, hogy az ökológiai és társadalmi hatásokat kezdettől fogva gondosan
mérlegelték. A nyilvános szerepvállalás minden szakaszában biztosította az
új kerület befogadását és a közösségtudat kialakítását.
A folyamat állami tulajdonjoga. A helyi önkormányzat jelentős időt és
forrásokat fordított a koncepciók megfogalmazására és finomítására a
fejlesztés minden szakaszában. Ezenkívül a város ambiciózusabb fenntarthatósági célokhoz kötheti a fejlesztőket a törvényben előírtaknál, a telkek
vásárlásakor aláírandó szerződések kidolgozásával.
Korábbi használat. Mivel a helyszínt több mint száz éve használták szennyvízfarmként, átfogó talajfelméréseket és talajeltávolítást / helyreállítást
kellett végrehajtani.
Nyilvános ellenzék. A zöldmezős fejlesztési projekteket jelentős ellenállás
éri Freiburgban. Kiterjedt nyilvános konzultációt folytattak a projekt iránti
bizalom felépítése érdekében, míg az eddig meg nem épített hektárokra
(NATURA 2000 szentélyként kijelölt) városfejlesztési korlátokat határoztak
meg.
A helyi kormányzatnak jelentős tapasztalata volt új városrészek létrehozásában a városban a fenntartható várostervezés és -fejlesztés korábbi
projektjeivel, például Vauban kerületével. Ennek eredményeként a helyi
önkormányzatok szilárd technikai képességekkel és intézményi megoldásokkal rendelkeznek az ilyen komplex projektek számára.
A projektek tervezésével és végrehajtásával foglalkozó érdekelt felek, mint
például a Rieselfeld, számos helyi önkormányzati osztályt, energetikai tervezőket, építészeket, tanácsadókat, vállalkozástulajdonosokat, fejlesztőket
és polgárokat (akik gyakran részt vesznek nyilvános tevékenységekben).
Több nyilvános elkötelezettségre van szükség a nyilvánosság ellenzőinek
leküzdéséhez. Erőfeszítéseket kell tenni az ilyen projektek kihívásainak kiegyenlítése, a város szén-dioxid-mentesítése mellett, miközben társadalmilag befogadó és virágzó legyen.
Fel kell gyorsítani a jogi kihívások megoldását.
A regionális és nemzeti szintű szabályozások (azaz szabványok, célok,
finanszírozás) lehetővé teszik a fenntartható helyi projektek kidolgozását.
Az európai, nemzeti és regionális alapok és finanszírozási eszközök
kulcsfontosságú paraméterek a zöld projektek tervezésében és végrehajtásában.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Város/
Területrendezés

Megalos Evidrios Farsalon
zöld vidéki közösségének
példája

hatóság:

Farsala Önkormányzata, Görögország

szektor:

Közösségi

helyi jellemzők:

Vidéki hatóság

lakosság száma:

18,545

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

A szükséges műszaki szakértelem és elegendő erőforrás megléte elengedhetetlen volt a projekt megtervezéséhez és az összes alapvető tanulmány
(például megvalósíthatósági és műszaki tanulmányok) elkészítéséhez, valamint
az előkészítő munkához (pl. Az érdekelt felek bevonása és a pályázati dokumentumok elkészítése).

kihívások

A helyi célok elérése és a zöld közösség mint demonstrációs projekt
megvalósítása érdekében Görögországban közvetlen támogatásra
van szükség Tesszália régiótól vagy a központi kormánytól. Ennek a finanszírozásnak a biztosítása jelentős kihívásnak bizonyult.

kormányzás

A projektjavaslatot teljes egészében az önkormányzat műszaki osztálya dolgozta ki. Mint ilyen, jelentős erőfeszítéseket fordítottak a projektötlet kidolgozására,
a technikai tanulmányok elkészítésére és a legfontosabb érdekelt felek bevonására, valamint a létfontosságú erőforrások és szakértelem mozgósítására
és összehangolására.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Az innovatív helyi projektek - például a Megalos Evidrios zöld vidéki közösség
- tervezésének és megvalósításának megkönnyítése érdekében a következő
paraméterek fontosak:
• Rendelkezésre álló nemzeti vagy regionális alapok (vagy akár európai
alapok).
• Egyértelmű, hosszú távú jövőkép (az önkormányzat / hatóság) részéről.
• Az érdekelt felek és az állampolgárok bíznak az (helyi) kormányzati tevékenységekben, amelyek célja az energiamegtakarítás elérése és a környezet
védelme.

5%

érintett lakosok százaléka
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A projekt nagyon innovatív, mivel különböző szektorokat céloz meg, és a
megoldások / akciók hatalmas, sokoldalú palettáját kívánja megvalósítani egy
fenntartható közösségi modell sikeres bemutatására, amely tiszteletben tartja
a környezetet, az állampolgárokat és a jövő generációit, bemutatja az innovatív
megoldásokat, és elősegíti a társadalmi és gazdasági lehetőségeket. Ennek
eredményeként a projekt:
• Új, innovatív, fenntartható fejlődési modell megtervezése és megvalósítása.
• Zéró energia-egyensúly elérése a közösségen belül, magánberuházások
segítségével Görögország és a Balkán legnagyobb fotovoltaikus parkjának
telepítésére, 9,99 MW teljes kapacitással.
• A természeti környezet óvása.
• Hozzájárulás az éghajlatváltozás kezeléséhez, valamint a nemzeti és európai környezeti célok eléréséhez.
• Új munkahelyek létrehozása, ennek következtében a lakosok életének
javítása és a régió fejlődésének fokozása.
• A helyi technikai munkalehetőségek növelése, különösen a fiatal tudósok /
technikusok számára.
• A lakosság bevonása és felhatalmazása a közösségen belül.
• Tevékenységek és turisztikai szolgáltatások frissítése.
• A veszélyeztetett csoportok védelme szélsőséges események során (az
otthonok energetikai fejlesztésének eredményeként).
Ezt a fenntartható közösségi modellt és különösen a tervezett különböző intézkedéseket Európa különböző helyi és regionális önkormányzatai megismételhetik, függetlenül a földrajzi és éghajlati különbségektől.

4,000,000 €

a beavatkozás által pozitívan

rövid
leírás

innováció

A példaértékű zöld vidéki közösségi projekt magában foglalja a „zöld fejlesztést”
támogató beavatkozások tervezését és végrehajtását, amelyek nettó nulla energiafelhasználást eredményeznek Megalos Evidrios községben.
A tervezett beavatkozások az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra, a
fenntartható közlekedésre, a hulladékgazdálkodásra, a vízkészlet-gazdálkodásra és a
bioklimatikus városi terekre vonatkoznak. A konkrét tevékenységek a következők:
• 175 ház és 3 önkormányzati épület burkolatának felújítása (különösen hőszigetelés
és ablakcsere).
• Szolár vízmelegítők telepítése, három fűtési forrással, magánlakásokba.
• Utcai világítás utólagos felszerelése autonóm világítótestekkel.
• Az elektromos kerékpárok infrastruktúrájának fejlesztése és az önkormányzati
járművek elektromos járművekkel történő cseréje.
• A kommunális vízszivattyúk korszerűsítése inverteres eszközökkel.
• Fotovoltaikus rendszerek telepítése épületekre (lakó- és önkormányzati épületek).
• Hazai komposztládák biztosítása.
Továbbá a területen a JESSICA program révén biogázból és biomasszából villamos
energiát előállító üzemet építenek.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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Város/
Területrendezés

Klíma- és energiamodell-régió létrehozása Murtal
körzetben

hatóság:

Murtal körzet, Ausztria

szektor:

Regionális energetikai tervezés

helyi jellemzők:

Murtal körzete 20 községből áll, főleg vidéki

lakosság száma:

72,000

beruházás

(€)

-

a beavatkozás által pozitívan

innováció

Az innováció itt egy széles körű részvételi folyamatban rejlik, amely számos
érdekeltet von be a különböző szektorokból. A jelenlegi helyzet, a megújuló
energiák és az energiahatékonyság növelésének potenciáljának elemzése után
kidolgoznak egy energia- és klímavédelmi modellt (küldetésnyilatkozat), majd
meghatározzák a megvalósítás tematikus prioritásait és konkrét intézkedéseket.

kulcsfontosságú
paraméterek

•

100 %

érintett lakosok százaléka

•

rövid
leírás
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Célkitűzés: Az éghajlat- és energiamodell-régióval (KEM) a murtali körzet azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy középtávon klímasemleges régióvá váljon. Az egykori klasszikus nehéziparral rendelkező régió megteremtette azokat a strukturális változásokat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy sok innovatív csúcstechnológiai vállalattal és széles anyagportfólióval rendelkező régióvá váljanak.
Főbb pontok: A cél az éghajlat-semlegesség elérése az épületek és folyamatok, valamint a mobilitás energiahatékonyságának növelésével, valamint a megújuló energiák,
mint például a biomassza, a napenergia, a szél és a vízenergia bőséges és még
kihasználatlan lehetőségeinek, valamint az ipari hulladékhő kiaknázásával. A fosszilis
üzemanyagok megújuló forrásokkal történő helyettesítése célja az energiaipar ösztönzése és megerősítése. A fosszilis energiaforrásokból származó vásárlóerő kiáramlását át kell irányítani, és regionális projektekbe kell fektetni, ezáltal munkahelyeket és
jövedelmet lehet teremteni és létrehozni egy olyan vidéki régióban, amelyet emigráció
jellemez. Az energia és a mobilitás megfordulásával fellendül a regionális gazdaság,
folytatódik az aktív klímavédelem, és megteremtődik a lehetőség a fiatalabb generáció
számára a régióban való tartózkodáshoz vagy visszatéréshez.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Az érdekelt felek széles körű bevonása: közigazgatás, politikusok,
közgazdászok, az energiaellátás és az infrastruktúra képviselői, a
mezőgazdasági termelők, az erdészek és a magánvállalkozások.
Jó status quo elemzés, a régió erősségeivel és gyengeségeivel, valamint a rendelkezésre álló lehetőségekkel. Csak ezután lehet széles
körű konszenzust elérni a közös stratégiáról és a végrehajtás intézkedéscsomagjairól. Csak akkor, amikor az emberek úgy érzik, hogy
szükségleteik tükröződnek egy regionális stratégiában, aktívan támogatják
a megvalósítást és profitálnak belőle.

kihívások

A legfontosabb kihívás az egyes közösségek tudatosságának növelése
volt, amely tagjai közül néhányan attól féltek, hogy sok munkát vagy többletköltségeket rónak rájuk. Bizonyos esetekben sok megbeszélésre volt szükség
a meggyőzésükhöz.

kormányzás

Az érdekeltek széles körű bevonása: közigazgatás, politikusok, közgazdászok,
az energiaellátás és az infrastruktúra képviselői, a gazdálkodók, az erdészek és
a magánvállalkozások.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Információ és figyelemfelkeltés a végrehajtás tematikus pontjairól.
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Város/
Területrendezés

Egyedi “0 emisszió” projekt
Caso Városháza természeti
parkjában

hatóság:

Caso Városháza, Spanyolország

szektor:

Közösségi

helyi jellemzők:

Helyi hatóság

lakosság száma:

1,574

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•
•
•

700,000 €

a beavatkozás által pozitívan

100%

érintett lakosok százaléka

kihívások

•

•

rövid
leírás

A Redes Nemzeti Parkban (Asztúria, Spanyolország) különféle állami tulajdonú létesítményeket (úszómedence, szálloda, tolmácsközpont, a regionális közigazgatás állami
épülete) korszerűsítenek, hogy energiahatékonnyá váljanak. A javasolt intézkedések
megújuló energiaforrásokat foglalnak magukba a hőenergia és az áramtermelés terén,
valamint az elektromos mobilitás bevezetését. Ennek eléréséhez a helyi erőforrásokat
és az energetikai szolgáltató vállalatok modelljét fogják használni.

innováció

•
•
•

Adminisztratív: Új pályázati eljárások, mivel a különböző adminisztrációk részt
vesznek a projekt fejlesztésében és a létesítmények kezelésében.
Technológiai: Új technológiákat alkalmaznak, mint például az erdei biomasszát
használó kapcsolt energiatermelés és a fotovoltaikus hibridizáció. Ez a megfelelő
energiagazdálkodási rendszerek kifejlesztését vonja maga után.
Menedzsment: Az energiaszolgáltató vállalatok modelljét olyan tevékenységekre
használják, amelyek a megújuló energiaforrásokra és a távfűtésre összpontosítanak. Ez egy olyan modell, amelyet még nem hajtottak végre Spanyolországban.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

- Az alapvető technológiai kihívások az energiaellátás helyi erőforrások
felhasználásával történő elérését jelentették. Ezt a köz- és magánszféra
közötti partnerség ösztönzésével oldották meg a legjobb technikai megoldás elérése érdekében.
- Együttműködés a különböző adminisztrációk között a projekt irányítása
érdekében. Ezt a regionális igazgatás által vezetett találkozókon oldották
meg, amelyeken az összes érintett fél részt vett, és megbeszélték a problémákat és a megoldásokat.

kormányzás

A projekt ötletéből az energetikai kérdésekért felelős regionális minisztérium
vette át a vezetést. Létrehoztak egy munkacsoportot, amelyben részt vettek a
regionális igazgatás különböző részlegei, a városi tanács és annak polgármestere, valamint a Regionális Energia Ügynökség (FAEN), amely a technikai
és adminisztratív feladatokért volt felelős (azaz az ülések munkadokumentumainak elkészítéséért és a projekt megvalósításának lehetséges technikai és
adminisztratív megoldásaiért).

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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Köz- és magánszféra együttműködése a projekt kezdeti meghatározása
érdekében a regionális energiaügynökség és a speciális vállalatok részvételével.
Politikai fogadás projektek javaslatára egy magas érdeklődésre számot
tartó területen.
Megállapodás megkötése az érintett közigazgatások között.
Rendelkezzenek megfelelő finanszírozási lehetőségekkel annak végrehajtásához.

89

Nemzeti vagy regionális támogatások az ilyen projektek fejlesztésére.
A résztvevők elkötelezettsége a fenntartható megoldások kidolgozásának
koncepciója mellett, a felmerülő nehézségektől függetlenül.

340 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

67 tn/év

Energia
Takarékos Épületek
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Energia
Takarékos
Épületek

Az innováció közbeszerzése
– előregyártott óvodaépület
átfogó átalakítása Koprivnica
városában

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•
•

•

hatóság:

Koprivnica városa, Horvátország

szektor:

Építőipar, energiahatékonyság

helyi jellemzők:

Városi

lakosság száma:

30,854

beruházás

(€)

•

kihívások

•

370,000 €

a beavatkozás által pozitívan

•

10%

érintett lakosok százaléka

•
•

rövid
leírás

•

innováció

•
•

A kísérleti projekt innovatív és megismételhető megoldást nyújtott egy 35 éves
előregyártott fa óvoda felújítására. Mivel az épület hasznos élettartama végéhez
közeledett, az innováció közbeszerzését választották annak érdekében, hogy
olyan innovatív megoldást találjanak az épület javítására és élettartamának meghosszabbítására, amely hasonló esetekben könnyen megismételhető.

A piacon korábban nem kínált vagy használt meglévő anyagok és alapvető
technikák kombinációja.
Az innováció közbeszerzését (PPI) először hajtották végre Horvátországban. Pontosabban tárgyalásos versenyeztetési eljárást választottak a
legalkalmasabb közbeszerzési eljárásnak a PPI folyamat (és a közbeszerzési eljárás) véglegesítéséhez. Így a közigazgatás meghatározta a
követelményeket és az odaítélési kritériumokat.

Széleskörű megbeszélés a helyi végfelhasználókkal és az összes érintett féllel
a projekt igényeinek azonosítása és elemzése érdekében. Nyílt piaci konzultációs folyamatot folytattak (piaci hangzású tájékoztató, e-mailek 15 000 címre,
telefonos felmérések a piac méretének megállapítására és több mint 120
önkormányzat felé irányuló hívások, workshop szervezése stb.).

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•
•

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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Piaci bevonási és konzultációs folyamat. Soha ilyen eljárást még nem hajtottak végre ilyen módon Horvátországban, ezért ismeretlen és kockázatos
művelet volt.
A nyílt piaci konzultációhoz használt eszközök felépítése. Az eszközök
közé tartozott az Előzetes Tájékoztató, a Piackutatási Tájékoztató és egy
weboldal, amely tartalmazza a részvétellel / kommunikációval kapcsolatos
összes lényeges információt.
Piaci konzultációs workshop megtartása a közbeszerzési követelmények
végleges kialakításához.
Kicsi és tapasztalatlan beszerzési részleg. Szükség volt tehát külső műszaki és jogi tanácsadók támogatására.

kormányzás

•
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Az igények azonosítása volt a projekt legkritikusabb része, és ez képezi
az ajánlati felhívásban szereplő megoldások követelményeinek és jellemzőinek alapját.
Széleskörű megbeszélés a helyi végfelhasználókkal és az összes érintett
féllel.
A követelményeket konkrét megoldások előírása nélkül határozták meg
(pl. "Maximalizálni az energiahatékonyságot költséghatékony módon",
"mérhető és megismételhető megoldásokat javasolni az országos
érdeklődés felkeltése érdekében"), hogy az ajánlattevők innovatívak lehessenek javaslataikkal.
Kiterjedt piackutatás a lehetséges piacméret országos szintű azonosítására
és a jövőben kifejlesztett megoldás kapitalizációs lehetőségeinek
meghatározására. Ennek eredményeként 60 közigazgatás, gazdasági
társaság és kar érdeklődött a piaci szerepvállalási eljárás iránt.
A PPI és a Design & Build megközelítés alkalmazásával az ajánlattevőket
arra ösztönözték, hogy versenyezzenek hatékony, hosszú távú és innovatív
megoldásokkal. Az odaítélési szempontok magukban foglalták a pályázat
minőségét és újszerűségét (a díjak 50% -a) és az árat (a másik 50%).
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A piac még nem “érett”. A horvátországi hatóságoknak nagyobb
erőfeszítéseket kell tenniük a piac megkönnyítésére a beszerzési
követelményekkel.
A szállítók szívesebben adják meg a nyílt piaci konzultációs szakaszban
javasolt megoldások részleteit.
A PPI egy teljesítményalapú beszerzési megközelítés, amely kulturális
váltást igényel minden olyan érdekelt felől, akik jobban ismerik az előzetes
ajánlattételi felhívásokat.
A hatóságoknak megismételhető, nem pedig forradalmi beszerzéseket és
projekteket kell javasolniuk, mivel jobban felkeltheti a piac érdeklődését.

128.39 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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24.63 tn/év

Energia
Takarékos
Épületek

Energiagazdálkodási Információs Rendszer
Horvátországban

kulcsfontosságú
paraméterek

•

Technológiai felkészültség: A siker egyik legfontosabb paramétere az
energia- és vízfogyasztás pontos ellenőrzése, ami az évek során csökkent
fogyasztást eredményezett. Az ISGE révén azonosították a legnagyobb
energiafogyasztású épületeket, és ennek megfelelően prioritást kaptak az
energiahatékonyság növelése érdekében.

kihívások

•

A legnagyobb kihívás az volt, hogy arra ösztönözzük az állami tisztviselőket, hogy a számlákból származó adatokat helyesen és rendszeresen
adják meg.
A számlák jelentős része téves volt, ezért folyamatosan ellenőrizni és
javítani kellett, ami nagyon időigényes volt.
Időigényes a beszállítók számára, hogy minden számláról adatokat
manuálisan beszúrjanak.
Ezeket a kihívásokat a folyamat automatizálásával (automatizált adatbevitel) sikerült leküzdeni, a helyi hatóságokra bízva a fogyasztás nyomon
követését és a korrekciós intézkedések végrehajtását.

•
•
hatóság:

Helyi és regionális önkormányzatok Horvátországban

szektor:

Energia gazdálkodás

helyi jellemzők:

Vidéki, városi és sziget

lakosság száma:

-

beruházás

(€)

•

kormányzás

Az „Energiahatékonyság ösztönzése Horvátországban” című projekt célja az
volt, hogy megalapozza a közszféra szisztematikus és hatékony energiagazdálkodását, valamint hogy oktassa és tájékoztassa az állampolgárokat az
energiahatékonyságról és az energiahatékony termékekről és rendszerekről,
amelyek csökkenthetik az energiafelhasználást, fogyasztást és CO2-kibocsátást.
Az összes minisztérium és néhány államigazgatási szerv aktívan részt vett
a projektben a létrehozott energiagazdálkodási (EE) csoportok révén. Az EE
csapatai képzett alkalmazottakból álltak, akik figyelemmel kísérték és kezelték
az energiafogyasztást, de egyéb tevékenységeket is vállaltak, például energiahatékonysági projekteket fejlesztettek és állampolgári tanácsokat adtak. Különböző tanfolyamok, workshopok és előadások keretében a projekt keretében
több mint 29 000 közalkalmazotti személyt oktattak, miközben számos tájékoztató kiadvány, kézikönyv, és multimédiás tartalom alakult ki, amelyek alapvető
szerepet játszanak az információszolgáltatásban. Ezenkívül 52 városban és 12
megyében 128 EE információs pontot hoztak létre, hogy ingyenesen tájékoztassák a polgárokat az energiahatékonyságról.
A REAN munkatársai eddig figyelemmel kísérték az alapító városok energia- és
vízfogyasztását, és elkészítik a teljes energiafogyasztási jelentéseket.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

4,500,000 €

a beavatkozás által pozitívan

-

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Energiagazdálkodási információs rendszereket (ISGE) telepítettek az épület energiaés vízfogyasztásának nyomon követésére Horvátországban. A közszféra épületeinek
energia- és vízszámláiból származó adatok havonta kerülnek a rendszerbe, hogy gyors
és világos képet kapjanak az egyes középületek energia- és vízfogyasztásáról, valamint
kezeljék a kritikus funkciókat vagy a felmerült vészhelyzeteket (pl. csövek).

innováció

A középületek energia- és vízfogyasztásának hatékony ellenőrzésének hiányát az energia- és vízszolgáltatók / -forgalmazók és a helyi hatóságok technikai személyzetének
együttműködésével lehet leküzdeni. A szállítók automatikusan elküldik a számlákat
az ISGE rendszerbe, az ISGE elemzi a fogyasztást, a helyi hatóságok megkapják a
vonatkozó jelentéseket az ISGE rendszer részéről, a hatóság műszaki személyzete /
szakértői pedig meghatározzák és végrehajtják az energiahatékonyság és a költségmegtakarítás növeléséhez szükséges intézkedéseket.
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Az ISGE rendszer továbbfejlesztése az UI / UX-hez, a funkcionalitáshoz és
az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó új frissítések révén. Ideális lenne, ha a
rendszert a teljes épületállomány (magán-, kereskedelmi és állami) nyomon
követésére lehetne használni, ami megkönnyítené a nemzeti, regionális és
helyi energetikai tervek (például a SEAP-ok / SECAP-ok) kidolgozását.

1-2 % energiamegtakarítás
a fogyasztás
figyelemmel
kísérésével

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Az energia
takarékosságtól
függ

Energia
Takarékos
Épületek

Energia hatékonyság és
kényelmes növekedés
Tarnaveni legfontosabb
középületeiben

hatóság:

Tarnaveni Önkormányzata, Románia

szektor:

Energia hatékonyság

helyi jellemzők:

Helyi Városi Önkormányzat

lakosság száma:

22,075 (2011. évi népszámlálás )

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•

Belső csapat, erős kompetenciákkal.
A projektcsapat tagjai tapasztalattal rendelkeznek hasonló projektekben.

kihívások

•

Helyi / regionális döntéshozók, akik kevés ismerettel rendelkeznek az
energiahatékonyságról, és még nem alkalmazkodtak a majdnem nulla
energiaigényű épületek (nZEB) követelményeihez.
Nehéz hozzáférni az állandó és megbízható energiaadatokhoz,
különösen a kiskereskedőktől.
Nincs elegendő pénz az energiahatékonysági projektek finanszírozására.
Nehézség a magánpénzekhez való hozzáférésben.
Az innovatív és bevált energiahatékony technológiák alacsony
elérhetősége a román piacon.
A helyi / regionális és az országos szint közötti különbség az energetikai
prioritások meghatározása és a beavatkozásokhoz szükséges források
elosztása tekintetében.

•

1,166,747 € (991,735 támogatásként)

a beavatkozás által pozitívan

•
•
•

Több mint 25%

érintett lakosok százaléka

•

rövid
leírás

Felújítás Tarnaveni két kulcsfontosságú épületében: az „Andrei Barseanu” középiskolában és a „Mihai Eminescu” művelődési házban.
Tarnaveni városában a két kulcsfontosságú középület energiahatékony, magas energiaköltségekkel és alacsony hőhatással jár. A meleg évszakokban nincs légkondicionálás, a beltéri levegő mechanikus szellőztetése nem megoldott, míg a beltéri
világítási rendszerek a szabványok szintje alatt vannak. Javasolt beavatkozás az épület
burkolatába, a fűtési rendszerbe, a szellőzésbe, a légkondicionálókba, a világításba, az
épületenergetikai rendszerekbe (BEMS) és a napkollektorba.

innováció

•
•
•
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Növeli a beltéri kényelmet, és eléri a közel nulla energiaigényű épület energiateljesítményét.
A világításhoz használt LED technológia (rugalmas az iskola különböző világítási
igényeinek kielégítésére).
Az intelligens épületek eszközei és szolgáltatásai közötti szinergiák (épületenergetikai rendszerek - BEMS, a fűtés, a szellőzés és a légkondicionálás fokozott szabályozása - HVAC és világítás, megújuló energiarendszerek kombinálása és egymás
utáni használata, jövőbeli energiatárolási technológiák az elektromos mobilitáshoz
és a továbbfejlesztett Demand Response képesség).

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kormányzás

Tarnaveni önkormányzata biztosítja a projektmenedzsmentet, a műszaki
menedzsmentet, a projekt eredményeinek mérését és ellenőrzését, egy olyan
belső csapat bevonásával, amelynek kompetenciája a meghatározott feladatoknak megfelelően erős. A projektcsapat tagjai korábban számos más befejezett vagy folyamatban lévő uniós infrastrukturális projektben vettek részt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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Több finanszírozási lehetőség jobb eredményeket eredményezne.
A személyzet és a végfelhasználók számára szervezett képzések hosszú
távon maximalizálhatják a projekt eredményeit.

906.72 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

206 tn/év

Energia
Takarékos
Épületek

Városi kórház fűtési
rendszere Sighetu Marmatiei
községben

hatóság:

Sighetu Marmatiei Önkormányzata, Románia

szektor:

Energia hatékonyság

helyi jellemzők:

Helyi Városi Önkormányzat

lakosság száma:

37,640 (2011. évi népszámlálás)

beruházás

(€)

804,674 (683,973 támogatásként) €

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

Vízió: Segesvár Marmatiei önkormányzatának hosszú távú céljai:
• Készítsen jó gyakorlatot, és hívja fel az ország többi önkormányzatának figyelmét
arra, hogyan tudják biztosítani a kórházakban és más középületekben a megfelelő
hőviszonyokat.
• Az épületek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése, amely helyi hozzájárulást
jelent az energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló nemzeti és nemzetközi erőfeszítésekhez.
Műszaki előkészítés: Egy jól lefolytatott energiaaudit feltárta a fő problémákat, és ajánlott
egy sor energiahatékonysági intézkedést az épületek hő-komfortjának javítása, a CO2-kibocsátás csökkentése, az energia hatékony felhasználásának növelése, valamint az
energia- és fenntartási költségek csökkentése érdekében.
Finanszírozás: A szükséges pénzügyi források elosztása a helyi költségvetésből.
Erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a megvalósítás, az üzemeltetés és a
karbantartás a finanszírozási prioritásoknak megfelelően történjenek.
Irányítás: Korábbi önkormányzati tapasztalatok mind a középületek, mind a lakóépületek
mélyreható felújításának irányításában segítettek ésszerű ütemtervet készíteni, megjósolni a közbeszerzési eljárás tipikus időtartamát, műszaki tanulmányokat, műszaki
követelményeket tartalmazó dokumentációt, előkészítő munkákat és műszaki ellenőrzéseket kidolgozni a kivitelezési időszak során.
Technológiai felkészültség: Piacra kész megoldásokat választottak, több lehetséges
beszállítóval.

kihívások

A fő kihívások, melyeket Segesvár Marmatiei önkormányzatának kell leküzdenie a projekt céljainak elérése érdekében, a következők:
• A helyi / regionális döntéshozók alacsony szintű ismeretekkel rendelkeznek az energiahatékonyságról.
• Nehéz hozzáférés az állandó és megbízható energiaadatokhoz, különösen a kiskereskedőktől.
• Nincs elegendő pénz az energiahatékonysági munkák finanszírozására.
• Az energiahatékonyság szempontjából innovatív és bevált technológiák rossz
elérhetősége a román piacon.
• Helyi vállalkozók hiánya a minőségi karbantartáshoz.

kormányzás

•

100 %

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A beavatkozások utólagos kivitelezése a Seges Marmatiei Városi kórház épületegyüttesében az alacsonyabb energiaköltségek, magas hatékonyság és termikus
kényelem érdekében. A jelenlegi állapot gyenge szigetelés, dekalibrálatlan hidraulikus
rendszer, elavult kazánok és szivattyúk, magas hőveszteségű csőrendszer, egyenetlen hőeloszlás az épületeken belül. Ezeket a kérdéseket a tervek szerint a kazánház és a fűtési hálózat berendezésének cseréjével és kalibrálásával, a háztartási víz
hőcserélőinek telepítésével és egy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő egység
telepítésével kívánják megoldani.

innováció

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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•

•

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés - ez a megoldás egy integrált hőcserélővel
ellátott gázturbinából áll, amely meleg vizet és villamos energiát állít elő a kórház saját
fogyasztására. Ez a megoldás a meglévő kazánok terhelését is csökkenti, míg a nyári
időszakban biztosítja a használati melegvíz előállításához szükséges minimális terhelést.

605 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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318 tn/év (2022)

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

99

Világos és ambiciózus energiahatékonysági fejlesztési tervet dolgozott ki a C-Track
50 projekt segítségével. A terv kidolgozása során számos vita folyt az önkormányzat szükségleteinek azonosításáról, az azonosított cselekvések és intézkedések
rangsorolásáról az energiafogyasztásra és a lakosság előnyeire gyakorolt hatás
alapján, alternatív műszaki és gazdasági forgatókönyvek javaslata, a legfontosabbak
számára akciók, a finanszírozási források meghatározása és támogatás nyújtása a
projektpályázat előkészítése során.
Biztosították az energiaaudit és a projekt társfinanszírozásának finanszírozását, valamint elkötelezettséget a projekt legmagasabb színvonalú végrehajtása és nyomon
követése mellett.
Biztosította a projekt hatékony menedzselését, műszaki irányítását, mérését és
ellenőrzését a projekt kimenetelében, megfelelő kompetenciákkal rendelkező belső
csapat bevonásával, meghatározott szerepüknek megfelelően. A projektcsapat tagjai
korábban számos más befejezett vagy folyamatban lévő uniós infrastrukturális projektben vettek részt.

Az új finanszírozási rendszerek több forrással, a helyi hatóságok magasabb technikai
tapasztalatával kombinálva jobb eredményeket biztosíthatnak a jövőben. Ugyanakkor a
politikai támogatás fontos szerepet játszik. A példa ereje hasznos lehet az energiamegtakarítás iránt érdeklődő más helyi hatóságok motiválására.
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Energia
Takarékos
Épületek

Egy püspökladányi általános
iskola utólagos energetikai
felszerelése és hőszivattyú
telepítése

hatóság:

Püspökladány Önkormányzata, Magyarország

szektor:

Megújuló energia, hőszivattyú

helyi jellemzők:

Városi hatóság

lakosság száma:

14,154

beruházás

(€)

425,500 €

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

A siker egyik legfontosabb paramétere a beruházáshoz nyújtott teljes pénzügyi
támogatás volt, különben az önkormányzat nem tudta volna telepíteni a hőszivattyús rendszert. További sikertényezők voltak a LENERG által a tervezésben és az irányításban, valamint a projekt előkészítésében nyújtott technikai
támogatások.

kihívások

A megvalósítás során az önkormányzat ki akarta cserélni a fúrólyukak egy
részét, mert nem akartak fúrási tevékenységet végezni egy kis salakos futballpályán, ezért a mérnököknek át kellett tervezniük az eredeti helyét. Ezt sikerült
elérni, és a rendszer jól működik.

kormányzás

A sikeres projekt megvalósításához jó kormányzásra volt szükség, mivel az
alapkezelő társaság, az önkormányzat, a mérnökök és az ellenőrző hatóságok
közötti együttműködés kulcsfontosságú volt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

A jövőben az segítene, ha az önkormányzatoknak több szakértelme lenne a
témában, így részt vehetnének a projekttervezési szakaszban, pl. energetikai
szakértő minden településen.

9%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A helyi, háromemeletes általános iskolát 2019-ben újították fel. Az iskola 1975-ben épült,
ezért az épület energiateljesítménye nagyon gyenge volt. Faablakai nem voltak energiatakarékosak, nem volt szigetelés. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által teljes egészében finanszírozott projekt során az épület tetejére 40 kW-os napelemes
rendszert telepítettek, 11 ajtót és 107 ablakot cseréltek modern, energiatakarékosra, az
egész homlokzat és a tető szigetelt. Az épületben fűtésre gázkazán volt, amelyet hőszivattyús rendszerre cseréltek (víz-víz bázisú). A beruházás eredményeként az épület
„BB” kategóriába került, amely szinte nulla kibocsátású épület. A projekt befejezése után
több mint 80% energiát takarítottak meg.

innováció

Magyarországon még állami / EU támogatás mellett is ritkák a hőszivattyús berendezések, annak ellenére, hogy az észak-alföldi geotermikus viszonyok nagyon jók;
tipikusan termálvizet használnak a SPA-kban (turisztikai és terápiás). Püspökladányban
az önkormányzati beruházások szempontjából egyedülálló volt a víz-vízbázisú hőszivattyús rendszer telepítése a régi fűtési rendszer pótlására. A projekt során 33 fúrást
hajtottak végre, mindegyik 100 m mélységben.
Az épület felhasználóinak a figyelmének növelése érdekében tréninget folytattak
magáról a beruházásról, valamint az energia- és éghajlat-témákról.
Ez a projekt a hőszivattyús rendszer telepítése miatt egyedülállónak tekinthető; a
körülmények jók, és viszonylag kis mélységben is 40-60 ° C- a víz, melyet az épületeket fűtésre használnak.
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420 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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85.37 tn/év

Energia
Takarékos
Épületek

Két régi épület energetikai
átalakítása Nagyhegyesen

hatóság:

Nagyhegyes Önkormányzata, Magyarország

szektor:

Építőipar, megújuló energia

helyi jellemzők:

Városi hatóság

lakosság száma:

2,714

beruházás

(€)

144,000 €

a beavatkozás által pozitívan

10%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Két, 56 éves épületet újítottak fel, hogy javítsák energiahatékonyságukat 2018-ban.
Az egyik épület az általános iskola tornaterme, a másik a Polgármesteri Hivatal volt.
Az edzőteremben a régi nyílászárókat korszerű, energiatakarékosakra cserélték, az
épületet hőszigetelték (homlokzat, tető), a régi fűtési rendszert pedig gáztüzelésű
kondenzációs kazánnal, valamint egy 33 kW-os PV-rendszert helyettesítették, a tetőre
telepítve. Az eredeti energiateljesítmény „HH” volt, a beruházás után pedig „CC”
korszerűsítésre került. A teljes energiamegtakarítás 58,54 MWh / év, a teljes CO2-kibocsátás-csökkenés pedig 11,3 t / év volt. A Polgármesteri Hivatalban egy 15 kW-os
napelemes rendszert telepítettek a tetőre. Az épületet néhány éve felújították. Energiateljesítménye „DD” volt, és a beruházás eredményeként az épületet „CC” -re fejlesztették. A beruházás után évente 38,5 MWh energiát állítottak elő, ami 5,62 t / év megtakarítást jelent a CO2-kibocsátás szempontjából.

innováció

A kormány elősegíti az energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való átállást, és pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzatok számára, figyelembe véve a megye helyi viszonyait. A felhívások lehetővé teszik az önkormányzatok
számára, hogy beruházzanak a középületek megújuló energiaforrás-rendszereibe, és
növeljék ezen épületek energiahatékonyságát. 178 millió eurót különítettek el a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzatok megújuló
energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásainak támogatására. A
támogatás aránya minden projekt esetében 100% volt.
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kulcsfontosságú
paraméterek

A siker legfontosabb paramétere a beruházáshoz nyújtott teljes pénzügyi
támogatás volt, különben az önkormányzat nem tudna ilyen hatalmas beruházást finanszírozni. További sikertényezők voltak a LENERG technikai
támogatása a tervezésben és az irányításban, valamint a projekt előkészítésében.

kihívások

A megvalósítás során biztosítani kellett, hogy mindkét épület homlokzata ugyanaz maradjon, valamint az épületek dísze védett legyen.

kormányzás

A sikeres projekt megvalósításához jó kormányzásra volt szükség, mivel az
alapkezelő társaság, az önkormányzat, a mérnökök és az ellenőrző hatóságok
közötti együttműködés kulcsfontosságú volt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

A jövőben az segítene, ha az önkormányzatoknak több szakértelme lenne a
témában, így részt vehetnének a projekttervezési szakaszban, pl. energetikai
szakértő minden településen.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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906.72 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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206 tn/év

Energia
Takarékos
Épületek

Óvoda energetikai felújítása és hőszivattyú telepítése
Sárándon

hatóság:

Sáránd Önkormányzata, Magyarország

szektor:

Megújuló energia, hőszivattyú

helyi jellemzők:

Városi hatóság

lakosság száma:

2,225

beruházás

(€)

169,200 €

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

A projektben az egyik legsikeresebb paraméter a beruházás 100% -os
pénzügyi támogatása volt, különben az önkormányzat soha nem tudott volna
telepíteni hőszivattyús rendszert. További sikertényezők voltak a LENERG
technikai támogatása a tervezésben és az irányításban, valamint a projekt
előkészítésében.

kihívások

A helyi viszonyok miatt a megvalósítás során az eredetileg tervezett 40
kW-os hőszivattyút 2 x 20 kW-os hőszivattyúval kellett helyettesíteni, így a
mérnököknek át kellett alakítaniuk a rendszert.

kormányzás

A sikeres projekt megvalósításához jó kormányzásra volt szükség, mivel az
alapkezelő társaság, az önkormányzat, a mérnökök és az ellenőrző hatóságok
közötti együttműködés döntő fontosságú volt.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

A jövőben az segítene, ha az önkormányzatoknak több szakértelme lenne a
témában, így részt vehetnének a projekttervezési szakaszban, pl. energetikai
szakértő minden településen.

7%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A helyi óvoda két különálló épületből, egy kis épületből és egy konyhából áll, mindegyik
egyemeletes épület, klasszikus „sátortetővel”. Az épületeket földgázüzemű távfűtési
rendszeren keresztül fűtették. A régi rendszer nem vette figyelembe az időjárási viszonyokat. Az ajtókat és ablakokat korábban részben kicserélték, a kis épület 5 cm-es
szigetelőréteggel rendelkezik. Az épületek több mint 50 évvel ezelőtt épültek és gyenge
energiafelhasználásúak voltak. A projektben 17 kW-os PV-t telepítettek, a nyílászárókat
modern energiatakarékosakra cserélték, a régi távfűtést pedig 2 x 20 kW-os hőszivattyús rendszerre cserélték. Elkészült a homlokzat, a tető és a lábazat szigetelése is.
Ennek eredményeként az épület energiateljesítménye elérte az A ++ értéket.

innováció

Magyarországon, még állami / EU támogatással is ritka a hőszivattyús telepítés, annak ellenére, hogy az észak-alföldi geotermikus viszonyok valóban jók; termálvizet
használnak a SPA-kban (turisztikai és terápiás célból). Sárándon az önkormányzati
beruházások szempontjából egyedülálló volt a víz-vízbázisú hőszivattyús rendszer
telepítése a régi távfűtési rendszer pótlására. A projekt során 7 fúrólyukat fúrtak
egyenként 100 m mélységben.
Az épület felhasználói figyelmének növelése érdekében tréninget folytattak magáról a
beruházásról, valamint az energia- és éghajlat-témákról.
Ez a projekt egyedülállónak tekinthető a hőszivattyús rendszer telepítése miatt; a
terület geotermikus állapota kiváló, és viszonylag kis mélységben is a vizet 40-60 ° C-ra
melegítik, hogy az épületeket fűtésre használják.
A projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatta.
ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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1,057 MWh/év

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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20.68 tn/év

Energia
Takarékos
Épületek

A Judenburg-Stadt általános
iskola fűtési rendszerének
cseréje (PPP modell)

hatóság:

Judenburg, Austria

szektor:

Középületek

helyi jellemzők:

Község

lakosság száma:

10,000

beruházás

(€)

-

a beavatkozás által pozitívan

100 %

kulcsfontosságú
paraméterek

A fűtési rendszer cseréjére irányuló beruházási döntést sokáig elhalasztották,
mivel nem állt rendelkezésre költségvetés. A tervezési folyamat csak a tudatosság növelése és az érintett önkormányzati alkalmazottak és politikai érdekeltek megfelelő képzése révén irányult a szerződési (PPP) modell irányába.
Ez azt jelenti, hogy a technikai megoldások népszerűsítése mellett szükséges,
hogy a döntéshozók rendelkezzenek a megfelelő know-how-val vagy tapasztalt
tanácsadók bevonásával bírjanak.

kihívások

A legnagyobb kihívás az volt, hogy meggyőzzék az önkormányzati tanács
döntéshozóit a megoldás hasznosságáról és költséghatékonyságáról. Ebből
a célból összehasonlító számításokat végeztek például a következő évek
költségeire különböző rendszerek segítségével, és összehasonlították a
lehetséges befektetési változatokat. A PPP-modell a gazdaságilag ésszerűbb
és egyben a leg fenntarthatóbb megoldásként jelent meg.

kormányzás

A döntésbe az adminisztráció munkatársait és a politikai döntéshozókat vonták
be. A koordinációs folyamat bonyolult volt, és számos megbeszélést igényelt a
konszenzus elérése érdekében felmerült célokról és kérdésekről.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Képzett és tapasztalt érintetteket be kell vonni a döntéshozatali folyamatba,
vagy legalább tudniuk kell, hol szerezhetnek megfelelő technikai támogatást a
projektek ösztönzéséhez és a siker maximalizálásához.

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

A Volksschule Stadt egy történelmi iskola épületéből, koedukált iskolájából áll. Ezt az 1980as években kibővítették egy tornaterem hozzáadásával, amelynek eredményeként egy
gyönyörű rendezvény terem is lett. Az iskola épületét éjszakai fűtőrendszerrel fűtették az
elmúlt évtizedekben. Ez a kényelem szempontjából nem volt optimálisan szabályozható,
ennek következtében az osztálytermi hőmérsékletek eltérőek voltak.
2019-ben a Stadtwerke Judenburg AG - Judenburg önkormányzat - új fűtési rendszert
telepített radiátorokkal, és az épületet a város távfűtési rendszeréhez csatlakoztatta, amely
a pölsi cellulóz hulladékhőjét (CO2-semleges) használja fel és papírgyár. Ez egy innovatív
köz-magán társulási (PPP) modell a város és az ESCO között, anélkül, hogy a városnak
magas lenne a kezdeti beruházási költsége.

innováció
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A legfontosabb újítás az elfogadott üzleti modell.
A fűtési rendszerek cseréje más technológiákkal normális gyakorlatnak tekinthető. Az
ilyen projekteket azonban gyakran nem hajtják végre, mert nincsenek források vagy
ismeretek. Ebben az esetben nem állt rendelkezésre költségvetés a beruházáshoz. A
Stadtwerke Judenburg (ESCO) közreműködésével ezért kidolgoztak egy olyan szerződési modellt, amelyben az önkormányzati közművek átvállalják a projekt beruházási
költségeit, és ezt követően a CO2-semleges távfűtésből származó energiaellátást is. A
beruházási költségeket az energiaköltség-megtakarításból származó jövedelem felhasználásával térítik meg. Csak ez az innovatív modell tette lehetővé a finanszírozást
és a megvalósítást.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉS

107

378 MWh/év
villamos energia
helyett
CO2- semleges hő

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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97.5 tn/év

Energia Termelés
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Energia
Termelés

A Zellstoff Pöls AG cellulózés papírgyár hulladékhőjén
alapuló távfűtési hálózat, Aichfeld régióban

hatóság:

Aichfeld Régió, Murtal része, Ausztria

szektor:

Fűtési ágazat

helyi jellemzők:

Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

lakosság száma:

55,000

beruházás

(€)

innováció

A biomassza távfűtés körülbelül 30 éve működik a régióban. Egyrészt azonban
a nyersanyag-ágazatban versenyez a papírgyárral, másrészt a papírgyár magas, hasznosítható hulladékhő-potenciállal rendelkezik, amely gőz formájában
kerül a környezetbe. Ez pazarolja az energiát.
Az újítás abban rejlik, hogy a vállalat hulladékhő-potenciálját visszanyerték és
hasznosították, és egyúttal infrastrukturális hővezetéket építettek, amely összeköti az elosztóhálózatokat a gyárral. Ez lehetővé tette a hő közvetlen szállítását
a háztartásokba és a vállalatokba. Az elsődleges energiát nagymértékben
megtakarították.

kulcsfontosságú
paraméterek

Kezdetben össze kellett vonni az érintett vállalatokat, a papírgyárat és a többi
távhőhálózat üzemeltetőjét, és ki kellett dolgozni egy mindenki által elfogadott üzleti modellt. Szükség volt konzorcium létrehozására a beruházáshoz és
beruházási támogatási rendszerek felállításához is, mert a projekt nagyon nagy
volt a meglévő támogatási rendszerek számára. Fontos volt a közigazgatás és
a politikusok korai bevonása.

kihívások

•

30 millió €

a beavatkozás által pozitívan

30 %

érintett lakosok százaléka

•

rövid
leírás
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A Zellstoff Pöls AG évente mintegy 2 millió köbméter vékonyodó fát és fűrészárut
dolgoz fel cellulózzá és papírrá. A Köflach "Bioenergie Wärmeservice Gmbh" knowhow partnerével, a távfűtés és a hulladékhő visszanyerésének szakértői társaságával
közös vállalkozás jött létre, amely tovább fejlődött a "Biowärme Aichfeld Gmbh" társasággá. A cél a hulladék felhasználása volt. Ésszerű hő, kombinálva egy meglévő
biomassza-fűtőművel és egy nagyméretű hőtároló megoldással a kereslet csúcsainak
elsimítása érdekében. Az eredmény fenntartható, környezetbarát és regionális hőellátást
tesz lehetővé több mint 18 000 háztartás számára Aichfeld nagyobb területén. A vegyesvállalati partnerek 18 millió eurót fektettek be, és több mint 18 km csővezetéket fektettek
le a távfűtési projektbe. Ez egy hőhálózati infrastruktúra-projekt, a régió városainak, üzleti és ipari parkjainak összekapcsolására. A városok, az üzleti és ipari parkok az ESCO-k
szolgálják, amelyek átveszik a hőt az infrastruktúra hőhálózatából, és elosztják azt.
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•

A gyárból származó hő, valamint a távfűtési szolgáltatóknak történő elosztás céljából történő szállítás árainak meghatározása. Ennek legfőbb oka
az, hogy minden partnernek megvan a saját referenciaértéke és üzleti
céljaihoz igazodó célkitűzése, és minden egyes résznek nyereségesnek
kell lennie, ha a beruházás megvalósul.
A támogatások alkalmazása; a projekt nagyon nagy volt a rendelkezésre
álló támogatási rendszerek esetében.
Megállapodások a földtulajdonosokkal az áthaladó hővezetékek ingatlanba történő bevonásának jogáról.

kormányzás

Az érdekeltek bevonása: közigazgatás, politikusok, távhőszolgáltatók, nagyvállalkozások mint hőfogyasztók, ingatlanok tulajdonosai, finanszírozó ügynökségek.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Információ és figyelemfelkeltés a távfűtés fontosságáról és a hulladékhő
felhasználásának előnyeiről.
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Energia
Termelés

Energia közösségek:
hogyan változtak a
fotovoltaikus telepítésű
falvak Franciaországban

hatóság:

A projekt kezdetén: 5 regionális természetes park.
Most: 28 terület egész Franciaországban

szektor:

Fotovoltaikus termelés állami és magánberuházások révén

helyi jellemzők:

Vidéki hatóság

lakosság száma:

3,900

beruházás

(€)

7 millió €

a beavatkozás által pozitívan

-

kulcsfontosságú
paraméterek

•

2013-ban az AURA-EE és a regionális parkok kidolgozták a megújuló energiatermelés
(PV) új modelljét, amely céljai:
• a helyi hatóságok és lakosság szoros bevonása,
• gazdasági előnyök előállítása a terület számára,
• az építészeti és a táji örökség becsben tartása.
A modell könnyen reprodukálható a fotovoltaikus üzemek gyártásához, ami a technikai,
pénzügyi és jogi szempontokat illeti. 2014-ben felavatták az 1. PV üzemet. 2018-ban
létrehozták a PV üzemfalvak országos hálózatát. Ma 52 terület vesz részt, 26 energiaközösség termel, és 320 napelemes létesítmény működik.

innováció

•
•

•
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Egy könnyen megismételhető modell létrehozása lehetővé tette az energiaközösségek fejlődését egész Franciaországban. Ez a modell Európa bármely
régiójában alkalmazható.
Mérsékelt, de fenntartható gazdasági életképesség. A lakosoknak lehetősége nyílik
arra, hogy az energiaközösségeken keresztül fektessenek be megújuló energiákba,
megfizethető áron. A helyi gazdasági hatások a helyi szerelőcégeknek is kedveznek. Az új modell tehát segíti a helyi fejlődést és az érdekelt feleket.
A PV üzemfalvak nagyszámú részvényest (főleg polgárokat), vagy nem részvényest hoznak össze a helyi önkormányzat támogatásával

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Könnyen reprodukálható modell.
Az Auvergne-Rhône-Alpes régió határozott támogatása az induló szakaszban.
Az összes energiaközösség számára elérhető eszközök és szolgáltatások:
például útmutató a nyilvános találkozók megkönnyítésére, a társaság
státuszának jogi elemzése, technikai eszközök, mint a PV-vel ellátott tetők
kiválasztási kritériumai stb.

kihívások

A fő nehézséget ennek a reprodukálható modellnek a kidolgozása jelentette.
Az első telepítések sokáig tartottak, de gyorsan elterjedtek, miután sikeresnek
bizonyultak.

kormányzás

A projekt a regionális parkok támogatásával készült, és néhány érdekelt
önkormányzat tesztelte. A kezdeményezés származhat önkormányzattól vagy
nagyobb peremterületről. Ez származhat polgárok csoportjától vagy helyi
egyesülettől is. A siker érdekében mindenesetre választott képviselőknek kell
támogatniuk.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

Emberi erőforrás a projektek irányításához és támogatásukhoz, azok megjelenéséhez és a bevált gyakorlatok megosztásához.

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

•
•

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉS
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4,600 MWh/év
(beépített
teljesítmény 4 MWp)
körülbelül

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

-

Energia
Termelés

19 “ernyő” projekt –
a Wielkopolska régió
önkormányzatai által kezelt
installációk

hatóság:

Wielkopolska régió, Lengyelország

szektor:

PV mikro installációk, napkollektorok, egyéb mikro installációk

helyi jellemzők:

Wielkopolska régió hivatala

lakosság száma:

3.4 millió

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

Az “ernyőprojektek” társfinanszírozása.

kihívások

•
•

33.1 millió €

a beavatkozás által pozitívan

•

12.95%

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Az „ernyőprojektek” keretében a Wielkopolska régió számos háztartását felújítják
(megújuló energiával). A kedvezményezett előkészíti és koordinálja a megújuló energiaforrásokkal működő mikro installációk megvalósítását, a környékbeli lakosok részvételével.
A telepítéseket a projekt társfinanszírozza, és ingyenesen átadják a végső kedvezményezetteknek. A projekt megtérülési ideje után a kedvezményezett dönt a létesítmények felhasználói általi üzemeltetésének további szabályairól.

innováció

•
•
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Korlátozott összegű pénzeszközök.
Minden település köteles volt összegyűjteni az „ernyőprojekt” végső
kedvezményezettjeinek jóváhagyását a projekt ellenőrző látogatásának
/ helyszíni ellenőrzésének elvégzéséhez és a projektdokumentumok
megtekintéséhez.
A kedvezményezettnek nyílt, átlátható és elfogulatlan eljárásban kell
kiválasztania a támogatás végső kedvezményezettjeit. Ez azt jelentette,
hogy ki kell dolgozni és közzé kell tenni a végső címzettektől érkező
kérelmek elfogadásának szabályait.

kormányzás

A WRPO 2014+ irányító hatósága a Wielkopolska régió irodájának információs
pontjaival.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•

Több pénz, amelyet közvetlenül a községeknek szánnak.
Szabályozási rugalmasság az állami és magán létesítmények és a létesítmények megújuló erőforrásaival kapcsolatos beruházások kapcsán.

A kedvezményezettek helyi önkormányzati egységek, és elsősorban a település
lakói. A napelemes létesítményeket mind a közintézményekben, mind a lakók
magánházaiban megvalósítják.
Az „ernyőprojekt” keretében csak megújuló energiával rendelkező, kiforrott műszaki
kivitelű mikrolétesítményeket szabad telepíteni.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez
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Energia
Termelés

Energiapiac létrehozása
Ostsrów Wielkopolski-ban

hatóság:

Ostrów Wielkopolski városa és közössége, Lengyelország

szektor:

Energia klaszter

helyi jellemzők:

Városi és vidéki hatóság

lakosság száma:

72,050

beruházás

(€)

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

•

kihívások

•

-

•

30%

•
•

érintett lakosok százaléka

kormányzás
rövid
leírás

Ez az innovatív projekt egy önkormányzati energiarendszert hoz létre Ostrów Wielkopolski városában egy energia klaszter kiépítésével, az Ostrów összes energiapiacának
koordinációs központjaként. A célkitűzések magukban foglalják: az önkormányzati
intézmények fogyasztóvá tétele, az olcsóbb helyi villamosenergia-hozzáférés biztosítása a város és lakói számára, valamint a 2024-re elért 200 GWh villamosenergia-kereskedelem elérése. A város 2014-es stratégiai döntése az volt, hogy elektromos buszokat
vásároljon. Eddig 54 klasztertag, például Ostrów Wielkopolski község és önkormányzati
egységei, vállalkozók (energiatermelők és fogyasztók), valamint informatikai társaságok
vesznek részt.
Az egész projekt kiterjed többek között egy intelligens energiagazdálkodási rendszer
kiépítésére és az elektromos mobilitás fejlesztésére. A helyi vállalkozók és Ostrów
Wielkopolski lakói jelentős előnyöket élveznek, például az alacsonyabb villamosenergia-díjakat, olcsóbb tömegközlekedési eszközöket, új munkahelyeket és a levegő
minőségének javítását.

innováció

•
•
•
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•

A helyi villamosenergia-infrastruktúra kiépítése és függetlenedés a Nemzeti Energiarendszertől és annak veszélyeitől.
A helyi közösség integrálása és ösztönzése a klaszterben való gazdasági részvételük
ösztönzésével és fejlődésével.
A lakosok és a helyi vállalkozók támogatása saját létesítményeik felépítésében és a
fotovoltaikus telepítések elhelyezésében a helyi önkormányzati intézményekben.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

•
•

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
•
•
•
•
•

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
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-

Több ágazatot átfogó együttműködés: helyi önkormányzatok, önkormányzati szektor, vállalkozók, lakosok.
Az első önkormányzati ökológiai energiahálózat fejlesztése Lengyelországban (2019-ben kezdődött).
Az energiaellátás és -kereslet egyensúlyhiánya kulcsfontosságú kihívás az
energiapiacon - a koordinátor feladata az egyensúlyhiány minimalizálása.
Helyi villamosenergia-hálózat fejlesztése az energiafüggetlenség érdekében.
Megújuló energia és hőtermelő létesítmények építése.
A nemzeti áramhálózatokkal párhuzamos energetikai rendszerek
támogatásának és elfogadásának hiánya.
Több ágazatot átfogó együttműködés: helyi önkormányzatok, önkormányzati szektor, vállalkozók, lakosok.
Az önkormányzati társaság az energetikai klaszter koordinátoraként jött
létre (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).
Több forrás a klaszter további bővítésére.
Szakmai személyzet.
Kereskedelmi és műszaki menedzsment szoftver a klaszterhez.
Nemzeti szerződések a klaszterekről és a klaszterek tarifáiról.
A közbeszerzés és az energia beszerzés összekapcsolása a helyi klaszteren belül.
A nemzeti elektromos hálózatokkal párhuzamos energetikai rendszerek
támogatása és elfogadása.

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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Kb 17,500 tn/év

Energia
Termelés

Biomassza-egység pelletek
előállításához Karditsa
községben

hatóság:

Karditsa Önkormányzata, Görögország

szektor:

Megújuló energiaforrások

helyi jellemzők:

Vidéki

lakosság száma:

56,800

beruházás

(€)

700,000 €

a beavatkozás által pozitívan

A költségvetés 500 000 €, amelynek 50% -át a LEADER program finanszírozta, a fennmaradó 50% -ot pedig az energiaközösség, míg a földet is, amelyre
az egység épül, ez utóbbi biztosította. Az egység 2017 óta működik, alapanyagként felhasználva a fafeldolgozó üzemek maradványait, amelyek hamutartalma kevesebb, mint 0,5% (kiváló minőségű pellet), és kísérleteket végzett
fakitermelési maradványokból is. Kísérleteket hajtottak végre energia terményekkel (Pl. gyapot, kukorica) is, ahol a kukoricaültetvény mutatja a legígéretesebb eredményeket, miközben a fák metszése is jó biomassza-forrás.
A munkahelyteremtés lehetőségét az ellátási láncban, ha ez létrejön, körülbelül
30 főre becsülik.

innováció

Az innováció két komponensből áll. Az első az az együttműködési környezet,
amelyen keresztül megvalósult a beruházás, az energiaközösség erős helyi szereplőinek vezetésével. A második az energiaközösség folyamatos
erőfeszítéseivel kapcsolatos az ellátási lánc létrehozása érdekében, a beruházás növelése előtt, valamint az alternatív biomassza-erőforrások kísérleti
tesztelésére a pelletek előállításához az operatív problémák elkerülése érdekében.

kulcsfontosságú
paraméterek

A művelet legfontosabb sikerparamétere az együttműködésen alapuló ökoszisztéma, amelyen keresztül az ötlet megfogant és kialakult. A szociális
gazdaság egyszerre hagyomány és komparatív előny Karditsa prefektúra
számára. Az elmúlt években a helyi szereplők összehangolt erőfeszítéseit
követve létrehoztak egy "Együttműködési Ökoszisztémát", amely a tapasztaltabb tagok köré szerveződik, és amelynek célja a kritikus fontosságú közös
szolgáltatások megszervezése és fejlesztése, például a rendelkezésre álló dokumentáció, képzés és technikai támogatás valamennyi tag számára a régión
belüli hozzáadott érték növelése és fenntartása céljából, és ezzel egyidejűleg a
legfontosabb tanulságok kiterjesztése.

kihívások

A fő kihívások, amelyekkel az energiaközösség szembesült, amikor a kísérleti egység működését megkezdték, az volt, hogy minden műszaki megoldásokat kínáló eladó megalapozottnak tekintette az ellátási láncot. Tehát a
különböző nyersanyagokkal rendelkező ellátási lánc létrehozása és továbbfejlesztése érdekében tett erőfeszítések kulcsfontosságúak voltak az egység
működéséhez. További kihívást jelent a verseny az importált pelletekkel, amelyek áfa mentesek.

kormányzás

Az akció irányításában a magánszektor számos szereplője bekapcsolódott. A
helyi hatóságok partnerek az energiaközösségben, de nincs irányító szerepük;
ennek ellenére erős politikai támogatást nyújtanak ehhez a helyi törekvéshez.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

További nemzeti szintű támogatás a jogszabályi kerettel kapcsolatban a VAT
által nem terhelt és így a versenyt torzító biomassza-pelletek importálásához.

-

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás
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A Karditsa Fejlesztési Ügynökség (ANKA) 1989-ben jött létre, és azóta a helyi igények
kielégítésére szolgáló innovatív mechanizmusok kidolgozásán dolgozik. Az ANKA,
amely minden új kollektív projekt inkubátora, és a Szövetkezeti Bank, amely innovatív
Társadalmi Pénzügyi Eszközöket fejleszt, a bank megalakulása óta szoros együttműködési kapcsolatban áll, mivel ezt az ANKA inkubátor programja megkönnyítette.
Ez a kapcsolat az alapja annak, hogy az elmúlt években több helyi szereplő összehangolt erőfeszítéseit követve létrejött egy "együttműködési ökoszisztéma". Ennek az
ökoszisztémának célja a szociális gazdaság fejlődésének felgyorsítása, szerepének és
részvételének megerősítése a helyi ügyekben, a stratégiai tervezésben, a régió fejlődési
kilátásaiban, valamint a regionális és országos szinten kialakult hálózatokban.
Az együttműködésen alapuló ökoszisztéma-találkozók keretében és a régió egyik
legszélesebb megújuló energiaforrásának (biomassza) hasznosítása érdekében,
amely egyúttal jelentős foglalkoztatási lehetőségeket teremt, felvetődött egy pelletgyártó egység fejlesztésének ötlete a létrehozott energiaszövetkezet (energiaközösség)
részvételével, ahol a régió polgárai, helyi vállalkozásai és helyi hatóságai vesznek részt.
Jelenleg a rendelkezésre álló biomassza éves mennyiségét körülbelül 200 ktn-re becsülik.
A jelenlegi pelletgyártó üzem kísérleti jelleggel épült, amely óránként 500 kg pelletet
állít elő, és lehetőséget kínál arra, hogy ezt a termelést 1,5 tn / h-ra növelje a biomassza-ellátási lánc létrehozásának elindítása érdekében.
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4,570 MWh/év (az energia termelés egyenértékű az évente előállított 968 tonnával)
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Energia
Termelés

Helyi összefogás létrehozása
a Vienne Condrieu-i szennyvíztisztító telep által termelt
biogáz értékének növelése
érdekében

hatóság:

Vienne Condrieu agglomerációja

szektor:

Gazdaság

helyi jellemzők:

Félig vidéki hatóság

lakosság száma:

90,000 (30 település)

beruházás

(€)

450,000 a privát NGV-benzinkút építésére és 1.35 millió
EUR három városi buszra és két gázüzemű szemetes
teherautóra

a beavatkozás által pozitívan

rövid
leírás

Helyi összefogás jött létre egy biogáz üzem érdekében (amelyet az önkormányzat
irányít) azért, hogy a Reventin-Vaugris szennyvíztisztító telep által előállított biometán
egy részét helyben felhasználják. Ez az üzem már az iszap emésztéséből kinyerte a
biogázt. Ezt kapcsolt energiatermeléssel hajtották végre az áramtermelés érdekében.
A fennmaradó biogázt a helyszínen felhasználták az épület fűtésére, és befecskendezték a gázhálózatba is. A helyi összefogással felhasználják az előállított biometán
egy részét, a városi autóbuszok mobilitási platformjához kapcsolódó földgáz járművek
(NGV) szervizének kiépítésével. 2020-tól ez a töltőállomás három városi buszt és két
gázüzemű szemétszállító teherautót szállít az önkormányzat számára. A cél az, hogy az
előállított biometán 20% -a bioNGV üzemanyaggá alakuljon át.

innováció

•
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•

kihívások

•

•
•

•

A nemzeti források felhasználása lehetővé tette a szennyvíztisztító felújítását és a beruházást az NGV-be.
Szinergia a Greencycle uniós projekttel.
Együttműködés 30 gazdálkodóval a biometán helyi termelésének fejlesztése és annak biztosítása érdekében, hogy jelentős mennyiségű helyi
biogáz legyen a hálózatban.
Olyan országos energiaszolgáltatót találni, aki szeretne együttműködni a
helyi önkormányzattal ebben a projektben.
A projekt kidolgozásához és tervezéséhez szükséges idő felgyorsítása.

-

érintett lakosok százaléka

•

kulcsfontosságú
paraméterek

Körforgásos gazdaság elérése: A mezőgazdaságból származó hulladék felhasználása az energia előállításához, és összekapcsolja ezeket a
kezdeményezéseket a bioNGV-termeléssel az üzemanyagtöltő állomások ellátása
érdekében.
Helyi üzemanyag energiaellátása helyi használatra. A helyi hatóság és a nemzeti
energiaszolgáltató biztosítja, hogy a termelt biometán egy része CNG-vel működő
helyi buszokat és háztartásokat biztosítson.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kormányzás

2009 óta az agglomeráció kidolgozta a fenntartható energia cselekvési tervét
(SECAP). Energiaátalakítási tisztviselőt vettek fel 2010-ben. A helyi hatóság
2014-ben csatlakozott az energiaterületekhez.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•
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•

Újabb közszolgálati állomás kifejlesztése az ágazat szakemberei
számára, és a többi potenciális felhasználó figyelmének felhívása a
sűrített földgázzal (CNG) rendelkező járművek ökológiai előnyeire.
Tanulmányi látogatások a helyi érdekelt felek, különösen a mezőgazdasági termelők számára, a tudatosság növelése, valamint a jövőbeni
partnerségi lehetőségek azonosítása érdekében. Ehhez idő kell a koordinációra és a bemutatásra.

4,845 MWh/év (biometán termelés 2018-ban)
400 MWh/év (kapcsolt energia termelés 2030-ban)

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Energia
Termelés

A regionális kormányzat együttműködése az egyetemekkel és a
vállalkozásokkal a CO2 és CH4
kibocsátást korlátozó technológiai
innováció előmozdítása érdekében Wielkopolska régióban

hatóság:

Wielkopolska Régió

szektor:

Regionális kormány, tudományos intézmények és az üzleti
szektor

helyi jellemzők:

Regionális kormány

lakosság száma:

3.4 millió

beruházás

(€)

3.4 millió €/MWe

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

•
•
•
•

Műszaki szakértelem.
Kormányzás.
Fejlett anaerob emésztőrendszer fejlesztése.
Több ágazatot átfogó együttműködés: a Wielkopolska Régió Fejlesztési
Alapja, a Wielkopolska Fejlesztési és Promóciós Alapja, az üzleti szektor,
az oktatási intézmények és más régiók / országok befektetői.

kihívások

•

A fejlett anaerob emésztőrendszerek támogatása a régióval való együttműködés révén.
Új munkahelyek létrehozása és a hivatásos személyzet (vezetés) megtartása.
A vállalat optimális együttműködése a partnerekkel a következő területeken: tervezés, gyártás, berendezés ellátás, összeszerelés, üzembe
helyezés, biotechnológiai folyamat és monitoring, valamint a befektetők
és a személyzet.
Szociális támogatás és ismeretek hiánya.

•

10 %

érintett lakosok százaléka

•

•

rövid
leírás

Saját technológiát fejlesztettek ki a biometán gyorsított előállítására és felhasználására.
A technológia szinte bármilyen szerves anyagból garantálja a maximális biogáz-hozamot, számos további gazdasági és környezeti előny mellett. A Dynamic Biogas®
(DB) márkanév alatt kifejlesztett technológia felhasználható villamos energia és hő és
/ vagy hűtés előállításában, metán előállításában és anaerob lebontási folyamatban, a
mezőgazdasági termékek nagyon széles körének felhasználásával és egyéb biológiai
hulladékbevitel által. A DB előnyei között nincs maradékképződés, habzástól mentes
folyamat, üledékképződés nem a tartály alján történik, a keverőcsere nem igényli a
tartály kiürítését és az erjedési folyamat nem szakad meg. A DB biogáz rendszerek
modulárisak, lehetővé teszik az egyszerű méretezhetőséget és a telepítési folyamat
jelentős lerövidülését.

innováció

•
•
•
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A berendezések összes elemének szállítása konténerekben az építkezésre (moduláris felépítés).
A regionális kormányzat, a tudományos közösség és az üzleti szféra együttműködése a technológia különböző szintű (helyi, regionális, országos, nemzetközi)
népszerűsítése érdekében.
A lakosok és a helyi vállalkozók támogatása saját létesítményeik építésében és társfinanszírozásában, valamint a biogáz létesítmények egymást követő elhelyezésében a tudományos intézmények közelében.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

kormányzás

•
•

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

•
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A Dynamic Biogas® vállalat a kifejlesztett anaerob emésztőrendszer fejlesztője, tulajdonosa és üzemeltetője.
A regionális kormányzat, a tudományos élet és az üzleti szféra együttműködése a technológia különböző szintű (helyi, regionális, országos,
nemzetközi) támogatása érdekében.
A vállalat megbízható együttműködése a jövőbeni partnerekkel a következő területeken: tervezés, gyártás, berendezés ellátás, összeszerelés,
üzembe helyezés, biotechnológiai folyamat és monitoring, valamint befektetőkkel, regionális hatóságokkal vagy más partnerekkel.
Szakmai személyzet / szakértők.

8,500 MWh/év
(1 MW beépített
kapacitás esetén)

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉS

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Körülbelül 6800 tn/év
(1MW beépített
teljesítmény esetén)

Energia
Termelés

Települések közötti energiaszövetkezet Neustadt an
der Waldnaab Megyében

innováció

•
•

hatóság:

Neustadt an der Waldnaab Megye, Németország

szektor:

Energia politika

helyi jellemzők:

17 megye (Kreis) egy energiaszövetkezet része

lakosság száma:

>174,000

beruházás

(€)

kulcsfontosságú
paraméterek

•

kihívások

•
•

56 millió (20 millió euro közvetlen polgári befektetés)

a beavatkozás által pozitívan
érintett lakosok százaléka

•

•

Körülbelül 1% (több mint 1450 polgár tagja a szövetkezetnek)

•

rövid
leírás

17 önkormányzat létrehozott egy energiaszövetkezetet „NEW-Neue Energien West
eG” néven annak érdekében, hogy az állampolgárok részvételével közösen hajtsanak
végre megújuló energiával kapcsolatos projekteket, három főpolgármester által vezetett
igazgatótanáccsal, a tanácsadó testület többi önkormányzati képviselőjével és legalább
5000 euró befizetéssel tagonként. Létrejött egy másik spin-off szövetkezet, amelynek
tagjai a polgárok voltak, és amelynek részvényei legalább 500 euró. Ez a szövetkezeti csoport 17 önkormányzatot és 1450 embert és 38 000 részvényt számlál. A
beruházás volumene eléri az 56 millió eurót 20 fotovoltaikus (PV) létesítményben, egy
szélerőműparkban, az elektromos autók töltőállomásainak hálózatában és a távfűtésben. Feladatuk most magában foglalja az áramellátást, az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos szakértői tanácsokat, a háztartási hőtermeléshez szükséges
pelletek csoportos beszerzését és a PV-létesítmények egyedi tulajdonosainak biztosítását.

innováció

•
•

124

Demokratikus elvek: nemzetközileg elfogadott elvek és működés, a „tagonként egy
szavazat” elv szerint.
Korlátozott egyén pénzügyi kockázata a kezdeti befektetéssel szemben. Az egyes
részvényeket általában viszonylag alacsony áron lehet megvásárolni. Az energiaszövetkezet csak a tagok érdekeiért felelős, semmilyen külső félért nem.

Útmutató a a szén-dioxid semlegesség 2050-ig történő eléréséhez

Erős közösségtudat a helyi önkormányzat aktív részvételén keresztül, amely növeli a közbizalmat és ösztönzi az állampolgárok részvételét. A szövetkezetek helyi fókusza tovább terjeszti a kis léptékű közösség érzését.
A beruházásokhoz szükséges erőforrások összevonása. A helyi
önkormányzat sokféle módon megkönnyítheti ezt a folyamatot és lehetővé
teszi a szövetkezet működését.
A helyi önkormányzatok bevonása a regionális energetikai átmenet
vezetőiként.
Folyamatos önkormányzatok közötti együttműködés.
Leginkább azoknak a tagoknak az önkéntes elkötelezettségétől függ, akik
nem feltétlenül szakemberek az energetikai szektorban, és hiányozhatnak a tapasztalatok az adminisztratív akadályok leküzdéséhez.
A kezdőtőke növelése kihívást jelenthet, ha a lehetőségekről és az
előnyökről nem tájékoztatják megfelelően a potenciális tagokat.
Az energiaszövetkezetek nehezen versenyezhetnek a bevált piaci
szereplőkkel a nagyobb projektekért, ahol a megújuló energiával kapcsolatos projekteket pályázat útján bízzák meg.
Az energiaszövetkezet előnyeinek tájékoztatása a polgárok számára.

kormányzás

E projekt mint az önkormányzatok közötti energiaszövetkezet jellege kiemeli
a hatékony kormányzás értékét a regionális és helyi energiaprojektek polgárok részvételével. A sokféle szereplő együttműködése és az állampolgárok
részvétele az éves közgyűléseken keresztül biztosítja, hogy a nézetek és a
(technikai) szakértelem változatos skálája áll a projekt rendelkezésére. Az
energiaszövetkezetek hatékony módja a kollektív ismeretek és elkötelezettség
kiaknázásának annak érdekében, hogy konkrét (pénzügyi és társadalmi)
értéket biztosítsanak a helyi közösségeknek.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

•
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Lakosságbarát keret kialakítása, pl. A megújuló energiaforrásokról szóló
törvényben szereplő (valódi) lakossági energiaprojektekre vonatkozó
kivételek és különös szabályok segítenék az energiaszövetkezeteket
abban, hogy egyenlő alapon versenyezzenek a megalapozottabb piaci
szereplőkkel, és biztosítsák, hogy az érték megmaradjon a közösségben.
A jövőben kulcsfontosságúak az új üzleti modellek is a megújuló villamos
energia felhasználására és a nyereség megszerzésére tarifa-bevezetés
nélkül. Jelenleg az energiából-gáz lehetőségét is vizsgálják az integrált
energia (tároló) rendszerek hidrogén felhasználásával történő létrehozására.

PV: >19,429 kWp
Szél: >4,800 kWp

CO2-EQ KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉS
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-

Energia
Termelés

Távhőszolgáltató cég
által fejlesztett Salaspils
napelempark:
“Salaspils siltums”

hatóság:

Salaspils Önkormányzata, Lettország

szektor:

Energia/távfűtés

helyi jellemzők:

Vidéki önkormányzat

lakosság száma:

18,011 (2019. év)

beruházás

(€)

7,259,000 €

a beavatkozás által pozitívan

kulcsfontosságú
paraméterek

•

kihívások

A napenergia technológiákkal és projektekkel kapcsolatos ismeretek hiánya

kormányzás

A távfűtési rendszer fenntartható fejlesztésére gondolva a SIA Salaspils siltums
2011-ben megkezdte a termelés széleskörű modernizálását és egy folyamat optimalizálást. Rövid idő alatt az Európai Unió Kohéziós Alapjának és az
önkormányzat támogatásának, valamint az intelligens gazdálkodásnak köszönhetően a Salaspils hő világszínvonalú hőellátó vállalattá nőtte ki magát, amely
lényegesen zöldebb, biztonságosabb, stabilabb és olcsóbb hőenergiát kínál a
fogyasztóknak.

a jövőben
engedélyezett
paraméterek

•

18,011 (2019)

érintett lakosok százaléka

rövid
leírás

Lettország első és egyetlen napenergia-parkja több mint 1700 napelemből áll (aktív
területe 21 672 m2), ahol a hőhordozót 90 fokos hőmérsékletre melegítik. Felhős időben
a hőmérséklet elérheti a 70 fokot. Ez a park nem elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben kielégítse a Salaspils önkormányzat fűtési szükségleteit, de minden városlakó
számára biztosít meleg vizet háztartási célokra.

innováció

•
•
•

•

A jövőben hatékonyabb napelemek állnak majd rendelkezésre, de a már
elért energiahatékonyság nagyon magas.
Az energiatárolás egy napelemes projekt révén 2020-ban jobban kihasználhatja a napkollektorok gyártását.

Lettországban elsőként hoztak létre távfűtési rendszert, amely napenergiát használ.
Évente 12 000 MWh hőtermelés, ami a vállalat által átadott teljes hőmennyiség
20% -a.
A Salaspils régió lakosainak tarifái legalább 5% -kal csökkentek.
Faforgács használata fűtés és meleg víz előállításához. Nagyon alacsony
hőmérsékleten a földgázt is használják kiegészítő üzemanyagként. Földgázra nincs
szükség nyáron, mivel a napelemek elegendőek.
ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

126

•

Üzemanyag-diverzifikáció. A napenergia projekt megvalósítása kiegészíti a
helyi faforgács és földgáz jelenlegi felhasználását.
A berendezés egy részének utólagos felszerelése, ezzel csökkentve a
hőveszteséget és a meglévő fűtési rendszerek alacsony hatékonyságát.
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2000 MWh / év
(ami a vállalat által
átadott teljes
hőmennyiség
20% -a)


CO2-EQ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
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80%-os
csökkentés
2011-hez
képest

www.c-track50.eu
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