
 
 
 
 
 

 
 

VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM – ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK 2019 
 
 
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági szakma-

politikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. Számos egyéb tevékenység mellett a Dr. Áder 

János köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós 

energiahatékonysági program egyikének választott Virtuális Erőmű Programot működtetője, partner-

ségben az NFFT-vel, a KEH-el, a BM-el, az ITM-el és a PM-el, valamint az EMMI-vel, ahol a Fenntart-

hatósági Témahét tartalmát szolgáltatják 2016 óta.   

A Virtuális Erőmű Program fenntarthatósági pályázatokat működtet vállalatok, intézmények, iskolák, 

valamint önkormányzatok részére, melyeket évente kétszer a Parlamentben megrendezett Díjátadó 

Gálákon díjaznak, ld.: https://www.youtube.com/watch?v=uYK7ei2dLOQ&t=9s  

A Program Energiatudatos és Energiahatékony Önkormányzat pályázata és díja idén először 

nyílik meg hazai önkormányzatok számára, melyben való részvétellel fenntarthatósági védjegyek, 

címek és díjak nyerhetők. A Program emellett vállalatok, intézmények és iskolák számára is kínál 

pályázati lehetőséget, melyek pályázati oldalukon megtalálhatók: www.mi6.hu/2019-palyazatok  

 

ENERGIATUDATOS / ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZAT 2019 

 

2019-ben két pályázat került meghirdetésre. A pályázati felületeket a „Pályázat benyújtása” gombra 

kattintva tudja megnyitni. A részletes pályázati feltételrendszer itt található: www.mi6.hu/ekp 

Energiatudatos Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormány-

zatok, amelyek kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, 

így erős elkötelezettséggel rendelkeznek az energiatudatosság iránt. 

 

 

 

Energiahatékony Önkormányzat Díjat kaphatnak azok az önkormány-

zatok, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl 

megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megta-

karításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.  

 

  

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
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Pályázati tartalom 

A pályázati formanyomtatvány interneten elérhető és kitöltendő, külön dokumentumok csatolását 

nem igényli. A nyomtatvány kitöltése – a megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén – legfeljebb 

egy órát vesz igénybe. Az önkormányzati pályázóknak a pályázatokban különböző szempontok 

mentén be kell mutatniuk zöld energetikai felkészültségüket és jelenlegi állapotukat, illetve jövőbeli 

terveiket.  

Fontos, hogy az önkormányzatok akár a 2014-20-as TOP társfinanszírozású projektjeik, akár SEAP 

/ SECAP dokumentumuk vagy települési klímastratégiájuk végrehajtásának eredményeképpen már 

realizált energiamegtakarításaikkal is pályázhatnak Energiahatékony Önkormányzat Díjra, míg a 

folyamatban lévő, illetve tervezett TOP projektjeik várható megtakarításaival Energiatudatos Önkor-

mányzat címre pályázhatnak. 

 

Pályázati határidő 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 18.  

 

Pályázati eljárási díj 

A pályázat eljárási díja a település 2018-as lakosságszámától függően sávos, a pályázat 
benyújtásával, számla ellenében fizetendő.   

• 1 000 fő alatti települések esetén: 45.000 Ft + áfa 

• 1 000 - 4 999 fő közötti települések esetén: 60.000 Ft + áfa 

• 5 000 - 9 999 fő közötti települések esetén: 75.000 Ft + áfa 

• 10 000 fő feletti (beleértve MJV) települések esetében 95.000 Ft + áfa. 
 

Pályázati eredmény 

A teljes és igazolhatóan hiteles adatokat bemutató, így sikeres pályázat eredményeképpen nyertes 

önkormányzatok egy éven át használhatják az Energiatudatos / Energiahatékony Önkormányzat 

címet. Az Energiatudatos / Energiahatékony Önkormányzatok címeiket és díjaikat 2019. március 6-

án exkluzív környezetben, a Parlamentben vehetik át a köztársasági elnök által fővédnökölt program 

keretében egy nemzetközi, sajtónyilvános Díjátadó Gála keretében. 

A díj kitűnő kommunikációs lehetőséget nyújt a települési önkormányzatok és vezetőik 

számára a város zöld törekvéseinek és eredményeinek országos szintű bemutatására. 

Kapcsolat 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. - Virtuális Erőmű Program™ 

Telefon: +36 30 847 7739 
Mail: info@mi6.hu 
Web: http://www.mi6.hu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/energiahatekonysag 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/3882655 (energiahatékonyság) 
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