
 
 

VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAMTM 

 
FELHÍVÁS 

A 2019-ES ŐSZI ENERGIAHATÉKONYSÁGI KIVÁLÓSÁGI PÁLYÁZATBAN VALÓ 
RÉSZVÉTELRE 

 

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. 2011 óta üzemelteti a Virtuális Erőmű Programot, 

melyben a hazai önkormányzatok, vállalkozások, intézmények és iskolák energiahatékonysági megtakarításait 

és megújuló energia termelését gyűjti. 

A MI6 a köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energia- 

hatékonysági program egyikének választott Programot az NFFT-vel, a KEH-el, a BM-el, ITM és a PM-el, valamint 

az EMMI-vel és a fővárossal partnerségben működteti. A program együttműködő tagjai továbbá az 

önkormányzati szövetségek (MJVSZ, TÖOSZ, MÖOSZ), és az iskolákat összefogó Klebelsberg Központ. A partnerek 

„bebankolják” a megvalósított beruházásaikhoz tartozó megtakarított vagy megújuló alapon termelt energiát és 

üvegházhatású gáz megtakarítást, vagy vállalásaikat ilyen akciók megtételére, melyet a szakértők erőművi 

kapacitásra számítanak át egy egyedülálló, megtakarításokból felépülő, virtuális erőműben, mely már a 6. 

legnagyobb erőmű az országban. 

A pályázók a fenntarthatósági vállalásaikért és eredményeikért elismerésben és díjban részesülnek melyet a  

köztársasági elnök fővédnöksége mellett a Parlamentben vehetnek át várhatóan 2019. szeptember 25-én.



 
 
 

 
 
 
 
 

2019. júniusában meghirdetett pályázatok 

 

 

Energiatudatos Vállalat - az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat első szintje. Ez a 

szint nem igényel múltbéli sikereket, már megvalósult energiahatékonysági 

fejlesztéseket, azonban erős elkötelezettséget kíván az ilyen irányú fejlődésre.  

 
 
 

 

 

 

Energiahatékony Vállalat - az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második szintje. 

Ha egy szervezet el szeretné érni ezt a szintet, akkor már megvalósult, sikeres 

energiahatékonysági projektet/intézkedést kell tudni bemutatnia és azt megfelelően 

alátámasztania. 

 
 
 

 

 

 

Energiatudatos Intézmény - az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat első szintje. Ez 

a szint nem igényel múltbéli sikereket, már megvalósult energiahatékonysági 

fejlesztéseket, azonban erős elkötelezettséget és a jövőre vonatkozó megalapozott 

vállalásokat igényel a fejlődésre.  

 
 
 

 
 

 

Energiahatékony Intézmény - az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második 

szintje. Egy szervezet akkor kaphatja meg ezt a díjat, ha már van megvalósult, sikeres 

energiahatékonysági projektje, és ezt be is tudja mutatni. 

 
 

 
 
 

 
Energiatudatos Iskola Címet kaphatnak azok az iskolák, akik szemléletformálási, 

mentorálási tevékenységükkel és példamutatással segítik a diákok fenntarthatósági 

tárgyú nevelését. 
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http://www.mi6.hu/etudint/
http://www.mi6.hu/ehatint/
http://www.mi6.hu/etudisk/
http://www.mi6.hu/etud/
http://www.mi6.hu/ehat/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Energiahatékony Iskola Címet kaphatnak azok az iskolák, amelyek megvalósított 

energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal és/vagy mérhető 

megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. 

 
 

 

 

 

 

Energiatudatos Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek 

kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős elkötelezettséggel 

rendelkeznek az energiatudatosság iránt. 

 
 
 

 
 
 

 

Energiahatékony Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek 

a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai 

beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló 

energiatermeléssel rendelkeznek. 

 
 

 
 

 

A pályázatok 2019. június 10-től szeptember 6-ig adhatók be a http://www.mi6.hu/2019-

palyazatok weboldalon, vagy a fenti „Pályázat benyújtása” gombokra kattintva 
 

 

Építsük fel együtt Magyarország 2. legnagyobb erőművét, igazolt energiamegtakarításokból! 

 

 

 

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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