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Háttérinformáció

A LOCARBO projekt az Európai Unió
hármas prioritási tengelyének, az alacsony
széndioxid kibocsátású gazdaságnak a 3.1-
es célkitűzéséhez illeszkedik.

Célja a regionális fejlesztési politikák és a
programok végrehajtásának javítása, különös
tekintettel a növekedést célzó beruházásokra
és a foglalkoztatásra, adott esetben az
európai területi együttműködési programokra
irányuló programok támogatására, amelyek az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
támogatásáról szólnak.

A LOCARBO partnerek olyan tapasztalatokat
osztanak meg egymással, amelyek elősegítik,
hogy a helyi és a regionális önkormányzatok
ténylegesen képesek legyenek innovatív
szerepet betölteni a kereslethez kapcsolódó,
az épített környezetre összpontosító energia-
hatékonysági gyakorlatok támogatásában.
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Partnerek
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Célok

A LOCARBO egy régiók közötti együttműködési projekt az
alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó gazdaságpolitikák
fejlesztésére a végső energiafogyasztói magatartásváltozás
támogatásával.

Az épített környezetben az energiahatékonyság és a megújuló energia
felhasználását növelő, kereslet által vezérelt kezdeményezésekre irányuló
szakpolitikai eszközök fejlesztése.

A helyi és regionális önkormányzatok számára innovatív lehetőségek
azonosítása a végső energiafogyasztók magatartásváltozásának támoga-
tása, valamint motivációjának és tudatosságának növelése érdekében.

A végső fogyasztók tudatosabb energiahatékonysági döntéseinek elősegí-
tése az okos technológiákat alkalmazó épületekben és beruházásokban.
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Tematikus pillérek

Kiegészítő szolgáltatások és termékek

Innovatív együttműködési modellek

Innovatív és intelligens / IKT-technológiák
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Tevékenységek
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Munkaterv

1. fázis

2. fázis

Projekt-
menedzsment
és koordináció

Kommunikációs 
tevékenységek

Interregionális 
tanulási folyamat és 

tapasztalatcsere

Akcióterv végrehajtása Monitoring és jelentés
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1. fázis - Interregionális tanulási folyamat

Interregionális események / tanulmányutak / egyeztetések

Potenza
2016. augusztus

Durham
2016. október
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1. fázis - Interregionális tanulási folyamat

Interregionális események / tanulmányutak / egyeztetések

Kaunas
2017. március

Alba Iulia
2017. szeptember

Bp / Székesfehérvár
2018. március
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1. fázis - Interregionális tanulási folyamat
Helyszíni látogatások

Thorn Lighting (Durham) Napelemes beruházás egy idősek otthonában (Alba Iulia)

Demonstrációs célú passzívház (Székesfehérvár)Felújított lakóházak (Kaunas)
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Eredmény

A 2015.07.23-án kelt Támogatói Nyilatkozatunknak 
megfelelően igazoljuk, hogy:

• a szakpolitikai eszköz továbbfejlesztésének 
érdekében a projekt partner segítségével felvettük a 
kapcsolatot az érintett pályázói és szakértői 
csoportokkal
• figyelembe vettük a piaci ismereteket és szakértői 
tanácsokat, melyeket a projekt partner biztosított 
számunkra a szakpolitikai eszköz, valamint 
vonatkozó felhívásainak menedzsmentje és 
stratégiai fókuszának javítása érdekében
• továbbra is számítunk a LOCARBO projekt partner 
támogatására, a szakpolitikai eszköz 
kivitelezésében az akciótervében lefektettek szerint

JS jóváhagyás: Type 3 PI modification

Szakpolitikai eszköz fejlesztésének támogatása:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
2014-20 (GINOP) 4. prioritás (GINOP-4): KKV-k 
energiahatékonysági és megújuló energia alapú 
beruházásainak támogatása
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Akcióterv

Stratégiai cél Specifikus cél Akció

A. A KKV-k energia-
megtakarításának
növelése és 100 000 
GJ tényleges
energiamegtakarítás
összegyűjtése

A.1 Részvételi arány és 
forrás abszorpció 
növelése a Virtuális 
Erőmű Programban 
résztvevő KKV-k 
bevonásával
(Keresletoldali 
beavatkozás)

A.1.1 Figyelemfelkeltő kampány, a bevált gyakorlatok
összegyűjtése és megosztása a potenciális érintettekkel

A.1.2 Új célcsoportok kialakítása a KKV szektor
hatékonyabb elérése érdekében (helyi, regionális és
transznacionális szereplőkön keresztül)
A.1.3. Az érintett csoportok kiterjesztésére irányuló pilot
akciók bevezetése (elektromobilitás, oktatás,
éghajlatváltozás mérséklése, nemzetközi terjeszkedés stb.)

A.2 A GINOP 4. 
prioritásának
támogatása, fejlesztése
(Kínálat oldali 
beavatkozás)

A.2.1 A GINOP 4. felhívások monitoringja a piaci
visszajelzések és a várható forrásabszorpció szemszögéből

A.2.2 A transznacionális gyakorlatok gyűjtése és
megosztása az IH-val

A.2.3 Javaslatok a GINOP 4. és további eszközök
módosítására és továbbfejlesztésére a piaci visszajelzések
tükrében

A.3 A szakpolitikai
eszköz
teljesítményének
nyomon
követése(Hídképző 
szerep)

A.3.1 A társfinanszírozott projektek és a bevált gyakorlatok
ellenőrzése, megtakarításuk bebankolása a VEP-be

A.3.2 Korai figyelmeztető rendszer létrehozása a
támogatássok jobb hasznosulása érdekében PI.: GINOP 4.
várható forrásabszoprciója

A.3.3 Tanácsadó platform létrehozása az IH munkájának
támogatásához
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