Támogatta:

Közösségi energia –
Önkormányzatok és közösségeik helyi fenntartható
energia kezdeményezései elősegítése

Műhelykonferencia

Helyi döntéshozók, helyi hatóságok és tanácsok, helyi tervezők, önkormányzati
szövetségek / hálózatok, energiaügynökségek, közösségi szervezetek részvételét
várjuk térítésmentes műhelykonferenciánkra.
•

Hogyan tud egy önkormányzat közösségi energiába befektetni és miért jó ez?

•

Milyen kihívások adódnak és hogyan győzhetők le?

•

Hogyan lehet finanszírozni a helyi klímavédelmi és energetikai fejlesztéseket?
Milyen modellek működnek?

•

Hogyan tudnak a helyi hatóságok és közösségi csoportok együttműködni a
megújuló energia területén?

Hol?
Mikor?
Miről?
Kiknek?

Budapest
2015. május 5.
1 napos műhelykonferencia, amely közösségi energia fejlesztések
tervezésével, működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos
lehetőségekbe nyújt betekintést
Helyi döntéshozók, helyi hatóságok munkatársai és
önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, egyesületek és
hálózatok képviselői, energiaügynökségek és közösségi szervezetek
képviselői számára

A konferencia nyelve magyar, angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.
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PROGRAMTERV:
HELYSZÍN: Budapest, Aranytíz Kultúrház, Nagylovag terem (V. Arany J. u. 10).

2015. május 5.
Levezető moderátor (angolul): Giorgia Rambelli, ICLEI Europe
09:30 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:20

Köszöntő, Nyitó előadás
Tafferner Bálint, Támogatáspolitikai referens, Területfejlesztési
Tervezési főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

10:20 – 10:40

Közösségi energia: lehetőségek és kihívások Európa-szerte
Tom Jones, Európai Gazdasági és Szociális Tanács (EESC)

10:40 – 11:00

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakpolitikák
Lorena Palicio Álvarez, Cálvia Önkormányzata (Spanyolország)

11:00 – 11:30

Kérdések és válaszok

11:30 – 12:00

Kávészünet

12:00 – 13:30

Panel: Közösségek fenntartható energia kezdeményezéseinek
elősegítése
• Fókuszban: az energiahatékonyság
Oláh András, környezetvédelmi és klímavédelmi referens, Tatabánya
Önkormányzata
• Fókuszban: a megújuló fűtés
Vécsi György, igazgatósági elnök, Miskolc Holding Önkormányzati
Vagyonkezelő Zrt.
• Komplex közösségi megújuló energia fejlesztések – elsősorban
kis- és közepes településeknél:
-

Ponicsán Péter, vezető-tanácsos, Derekegyház Önkormányzata

-

Lajtmann
Szövetség

Csaba,

elnök,

Magyarországi

Éghajlatvédelmi

• A közösségi energiaprojektek továbbfejlesztésének lehetséges
irányai
Munkácsy Béla, egyetemi adjunktus, ELTE
Fenntartható Energiatervező Munkacsoport

“Erre

”

van előre!
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Kérdések és válaszok
Mennyire érdekeltek, érdeklődnek a közösségek a fenntartható energia
átmenetben való részvételük kapcsán? Hogyan tudják helyi szereplők
koordinálni a kezdeményezést és a megfelelő finanszírozást megszerezni?
Milyen szerepet játszanak az önkormányzatok a közösségi projektekhez
való hozzáférés elősegítésében? Mire van szükségük a helyi hatóságoknak,
önkormányzatoknak
a
közösségi
energia
támogatásának
előmozdításához?
13:30– 14:30

Ebéd

14:30 – 16:30

Kerekasztal-beszélgetések – World Café módszerrel
A konferencia résztvevői és előadói 3 csoportra oszlanak, és így beszélgetnek
a bemutatott példák, legjobb gyakorlatok saját környezetükben való
alkalmazhatóságáról, megvalósíthatóságáról, ill. a kulcskérdések, kihívások
és lehetséges megoldások megvitatása (pl. hogyan érdemes közösségi
energiát tervezni, kivitelezni, szükségletek, tanulságok, kihívások stb.)
3x20-30 perc: a 3 téma párhuzamosan fut 20-30 percen át, ezután a
csoportok téma-asztalt cserélnek, forgószínpad-szerűen.

• N.1 Hogyan lehet alkalmazni? Tényezők a replikáláshoz –
fókuszban a délelőtt kiemelt esettanulmányok és más
közösségi példák
A témát vezeti: Lajtmann
Éghajlatvédelmi Szövetség

Csaba,

elnök,

Magyarországi

N.2 Közösségi energia projektek indítása – jogi és
adminisztratív kihívások (nagyrészt a közösség bevonására
fókuszálva)
A témát vezeti: Girán János, alpolgármester, Pécs Önkormányzata
N.3 A közösségi energia finanszírozása – modellek az EU
Alapok, köz- és magán befektetések biztosítására
A témát vezeti: Botár Alexa, programvezető,
közreműködik az NGM képviselője (felkérés alatt)
16:30 –17:00

MTVSZ,

A kerekasztal-beszélgetések összegzése és zárás
A csoportok témavezetői rövid beszámolói
következtetések-javaslatok, záró gondolatok.

és

visszajelzések,

Szervezők:

A rendezvény tartalmáért egyedül a szervezők felelnek, az nem feltétlenül tükrözi az
Európai Unió álláspontját. Sem az EASME, sem az Európai Bizottság nem tehető
felelőssé a hordozott információkkal ill. azok felhasználásával kapcsolatban.
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