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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
A gazdasági válság időszakában az európai strukturális és beruházási alapok kitűnő alkalmat nyújtanak az 
előfinanszírozáshoz. Régiója gazdasági fejlődéséhez alapvető fontosságú, hogy ezt a finanszírozást a hatalmas 
gazdasági potenciállal rendelkező ágazatokba fektessék be, ami megindítja a magánbefektetéseket, helyi 
munkahelyeket teremt és magas hozamokat generál. Az EU felismerte, hogy az EU 2020-as növekedési 
menetrendje mentén szükséges rangsorolni a beruházásokat, és ennek eredményeként felvázolt 11 tematikus 
célkitűzést, különösen hangsúlyozva az "Átmenet egy karbonszegény gazdasághoz" nevű 4. számú tematikus 
célkitűzés szerepét.  
 

Valóban, a fenntartható energiára és energiahatékonyságra a 2014-2020-as strukturális alapok várhatóan a 
legutóbbi finanszírozási időszakhoz képest több mint kétszeres, 23 milliárd €-ra becsült finanszírozást 
rendelnek, azáltal, hogy előírják, hogy az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) keretében történő 
beruházásoknak legalább egy bizonyos százalékát fenntartható energiára és energiahatékonyságra kell 
költeni. Ezen kívül az épületek energiahatékonysági beruházásokra való jogosultsági köre az ERFA-n túl is 
kibővült a Kohéziós Alap (amelyből a lakásszektort korábban kizárták) és az Európai Szociális Alap (amely a 
munkaerő Zöld Munkahelyekhez való továbbképzését, valamint felújítási beruházásokat, pl. az 
akadálymentesítés növelését támogatja) beruházásainak ösztönzésére.  
 

Ezen túlmenően a lakóhelyi épületek számára egy külön, "kicsomagolt" pénzügyi eszközt vezettek be a 2014-
2020-as strukturális alapokban a felújításoknak az európai régiókban való fellendítése céljából. Egy privilegizált 
"gyorsított" jóváhagyási folyamaton keresztül ez a "Felújítási Hitel" azt célozza, hogy az épülettulajdonosoknak 
az energiahatékonysági eszközökbe való beruházásokhoz köz- és magánforrások egyesítése révén kedvezményes 
feltételeket teremtsen. 
 

Világos, hogy az épületfelújítások a 2020-ra elérendő intelligens, fenntartható és átfogó növekedés 
megvalósítására irányuló EU-stratégia középpontjában állnak. Az épületek energiahatékony felújítása az 
előfinanszírozás hiánya miatt nagyrészt kihasználatlan, magas költséghatékonyságú, az energia-végfogyasztók 
számára megtakarítási potenciállal rendelkező ágazat. Az épületek energiahatékony felújításába történő 
befektetés az Önök régiójában széleskörű kézzelfogható előnyökkel jár az állami szektor, a háztartások és a 
vállalkozások számára egyaránt: 
 

- Gazdasági előnyök: bevételt eredményező tevékenység, amely helyi, nem exportálható munkahelyeket 
teremt (különösen a depresszió sújtotta építőipari ágazatban), és a csökkentett energia költségeken 
keresztül pozitív hatást gyakorol az államháztartásra; 

 

- Szociális előnyök: jelentősen hozzájárul az elmaradott területek városmegújításához és a szegények által 
nehezen megfizethető magas energiaköltségek csökkentéséhez; 

 

- Egészségügyi előnyök: hatékony módon javítja a beltéri klímát, és ezáltal csökkenti a kórházi ápolásokat; 
 



 
 
 
 
 
 
 

Az Újítsuk fel Európát kampány az EuroACE, a Vállalkozások Európai Szövetsége az Épületek Energiahatékonyságáért kezdeményezése. Kiemelt célja, hogy 
2050-re az európai épületállomány energiaigényét a 2005-ös szinthez képest 80%-kal csökkentse. 

Titkárság: EuroACE, c/o Rond Point Schuman 6 - 8th Floor, Brüsszel, B-1040, T: + 32 2 639 1010 

- Környezeti előnyök: a légszennyezés és a CO2-kibocsátás csökkentésének költséghatékony eszköze; 
 

- Politikai előnyök: hatékony stratégia ahhoz, hogy országát a helyes pályára állítsa az éghajlattal, az 
energiával és növekedéssel kapcsolatos célkitűzések 2020-ig való teljesítéséhez. 

 

 
Elengedhetetlen egy olyan hatékony operatív program tervezése a következő 7 évre, amely ezeket az előnyöket 
kiaknázhatóvá teszi régiója számára. E levélnek a melléklete tartalmaz egy Gyakorlati útmutatót, amely 
segítséget nyújt minden érdekelt fél részére az épületállomány felújítását célzó, több alapból finanszírozott 
működési program tervezési alaplépései során. 
 

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy megnyissa az épületállományban rejlő óriási gazdasági lehetőségeket a 
vállalkozások, a háztartások és az államháztartás javára! 
 
 
 
 
 
Adrian JOYCE      István BART 
Az Újítsuk fel Európát kampány igazgatója  Igazgató 
       MEHI 
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A kampányról: 
Az Újítsuk fel Európát kampány (Renovate Europe Campaign, REC) a Vállalkozások Európai Szövetsége az 
Épületek Energiahatékonyságáért (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings, EuroACE) 
kezdeményezése. Célja, hogy 2050-re elérje a meglévő európai épületek energiaigényének a 2005-ös szinthez 
képest 80%-kal való csökkentését. A REC EU-szerte nagyszabású felújítási stratégiák kidolgozására ösztönzi az 
érdekelteket annak érdekében, hogy az épületek éves felújítási arányát az EU-ban 2020-ra megháromszorozzák 
1%-ról 3%-ra, és biztosítsák, hogy minden felújítás mély- vagy szakaszos mélyfelújítás legyen. www.renovate-
europe.eu 
Az Újítsuk fel Európát kampány partnervállalatai és szövetségei a következők: 

 
A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. (MEHI): az energiahatékonysági piacon érdekelt 
vállalkozásokkal partnerségben működő elemző és érdekérvényesítő szervezet. Arra alakult, hogy ösztönözze az 
energiahatékonysági beruházásokat, mind kormányzati intézkedések segítségével, mind a fogyasztók, piaci 
szereplők tájékoztatásával. A MEHI abból a felismerésből jött létre, hogy az energiahatékonyság növelése 
nemcsak mindannyiunk közös ügye, hanem sok vállalat számára üzleti érdek is. A MEHI partnerei hazánk me-
ghatározó energiahatékonysági vállalkozásai. 
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