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A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. 2011 óta a hazai zöld gazda-

sági szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. Először a vállalati ener-

giahatékonyság előmozdítása terén ért el komoly sikereket a Virtuális Erőmű Programmal 

(VEP), melyben a részt vevő partnerei száma néhány év alatt mintegy 8.500-ra nőtt. A VEP 

Tanácsadó Testületét a hazai ipar, felsőoktatás, szabályozás és szakmai szövetségek 

fajsúlyos szereplői alkotják.  

A Program nemzetközileg is elismert: 2015-ben közel 500 induló közül a legjobb három 

európai energiahatékonysági program között végzett az Európai Bizottság „EU 

Sustainable Energy Award” („Fenntartható Energia Díj”) versenyén. Ezt követte a 

GINOP-4 pályázati konstrukció bevezetésének megalapozása a Kormány számára, amellyel 

a hazai KKV szektor számára mintegy 60 milliárd forintos vissza nem térítendő és további 

több mint 30 milliárd forintos visszatérítendő támogatási keret jött létre, majd az EMMI 

partnerségében 2016-tól elindított – 350.000 diák számára elérhető – iskolai szemlélet-

formálási programja.  

Nemzetközi partnerségben a MI6 most értékelte az első változatban a vártnál lassabban 

haladó GINOP 4-et és segítette a Nemzetgazdasági Minisztériumot a konstrukció vonzóbbá 

tételében a piac számára. Ennek eredményeképpen az új, vállalatoknak szóló 

energiahatékonysági és megújuló energetikai kiírás egyik pályázata október végén elérhetővé 

vált a piac számára, a másik pedig hamarosan megnyílik. 

A VEP saját pályázata az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat (EKP), melynek keretében a vállalatok 

védjegyek használatára nyerhetnek lehetőséget az energiatudatosság mellett elkötelezett „energiatudatos” és az 

energiahatékonysági korszerűsítést megvalósított „energiahatékony” vállalati kategóriákban, továbbá energetikai 

szakemberek pályázhatnak egyéni kategóriákban. A Programról részletes információkat itt talál: www.mi6.hu/vep. 

 

Miért érdemes Önnek csatlakozni? 

 Független, az EU és nemzetközi partnerek által elismert szereplőként láthatóvá tesszük és díjazzuk 

energiatudatos üzletpolitikájukat, bemutatjuk elkötelezettségüket versenytársaik és ügyfeleik felé 

 Díjazottainkkal megosztjuk a feltárt legjobb gyakorlatokat, segítünk a (további) fejlődésben 

 Mentoráltjainkat felkészítjük az uniós források felhasználására 

 Energia költségei csökkennek, vállalata versenyképesebb, munkatársai elkötelezettebbek lesznek 

 A díjazottak valamennyien hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődés globális céljának eléréséhez 

 

Milyen szervezetek és hogyan pályázhatnak? 

Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat alapvetően vállalati program, mely azonban önkormányzatok és 

intézmények számára is nyitott. A pályázatokat az alábbi kategóriákban várjuk:  

 Energiatudatos vállalatok azok, akik most keresik a megtakarítási lehetőségeket, tanulni akarnak a legjobb 

gyakorlatokból. Az EKP pályázatban részt vevő vállalkozások egy önértékelő kérdéssor kitöltését követően 

kezdeményezhetik az „Energiatudatos Vállalat” cím megszerzését. Ehhez pályázatot kell benyújtaniuk, majd 

akkreditált tanácsadónk felkeresi Önöket, véglegesítik a kérdéssorra adott válaszokat, meghatározzák az 

energiamenedzsment fejlesztésének lépéseit, amelyre a társaság kötelezettséget vállal. A pályázat itt 

nyújtható be, a részletes pályázati feltételrendszer itt elérhető.  

 Energiahatékony vállalatok azok, amelyek már beruháztak energiahatékonyságba vagy zöld energiába, 

megtakarításukkal hozzájárulnak a közös célokhoz, cserébe további fejlődéshez várnak segítséget. A díj 

feltétele, hogy a vállalkozás az „Energiatudatos Vállalat” cím elnyeréséhez szükséges eljárás lefolytatását 

követően bemutassa megvalósult energiahatékonysági projektjeit. A projektek eredményeként létrejövő 

energia megtakarításokat a VEPTM iroda műszaki szakértői felmérik és azokat elszámolható formában 

rögzítik a Virtuális Erőműben. A pályázat itt nyújtható be, a részletes pályázati feltételrendszer itt elérhető.  

 Energiahatékony mentor vállalatok: Olyan „Energiahatékony vállalatok”, amelyek a Program keretében 

vállalják, hogy személyes példamutatásukkal, szerepvállalásukkal és kiállásukkal segítik a Program 

elterjesztését. Ilyen tevékenység például az, ha a Mentor vállalatok beszállítóik, partnereik között minél több 

vállalatot motiválnak az „Energiatudatos vállalat” vagy az „Energiahatékony vállalat” cím megszerzésére.  
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Szakemberek is pályázhatnak? 

Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat emellett - folytatva a hagyományokat - idén is díjazza az energia-

hatékonyság növelésében a következő területeken jelentős szerepet vállaló szakembereket: 

 Az év energetikai tanácsadója 

 Az év megújuló energetikai fejlesztője 

 Az év energetikusa/energiamenedzsere 

 Az év fiatal energetikai szakértője 

 

Minden díj egyedi területre vonatkozik, a beadott pályázatnak be kell mutatnia a jelölt jártasságát az adott 

kategóriában. A pályázatnak tartalmaznia kell referenciákat, a jelölt adott területen elvégzett munkáját, beleértve 

az innovatív projektek, megtakarítások rövid, leíró magyarázatát.  

A pályázat itt nyújtható be, a részletes pályázati feltételrendszer itt elérhető.  

 

Ha kérdése van, keressen minket! 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 

Virtuális Erőmű Program™ 

Telefon: +36 30 847 7739 

Mail: info@mi6.hu  

Web: www.mi6.hu/vep  

Facebook: https://www.facebook.com/energiahatekonysag 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/3882655 (energiahatékonyság) 

 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 15. 
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