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A FIRECE projekt fő célkitűzése a közszféra 
kapacitásának javítása az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó területi stratégiák tervezése 
érdekében a Regionális Energia Tervek/Stratégiák 
részeként. A projekt támogatja a hagyományos 
ipari szektor alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá 
történő energiaátalakítását, valamint a kis-és 
középvállalkozások ez irányú beruházásait 
innovatív pénzügyi eszközök kidolgozásával, a 
regionális energiamegtakarítási célok elérése 
érdekében.

TEVÉKENYSÉGEINK

KIK VAGYUNK 
7 közép-európai országból összesen 10 szervezet 
működik együtt a konzorciumban.

Ausztria 
�� PP5: Research Burgenland Ltd.

Horvátország
�� PP9: Istrian Regional Energy Agency L.t.d

Csehország
�� PP10: ENVIROS Ltd.

Németország
�� PP2: Network for Energy &  
Environmental Technology
�� PP6: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung  
der angewandten Forschung e.V. +  
Fraunhofer Center for International Management 
and Knowledge Economy

Magyarország
��  PP4: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs  
Ügynökség Nonprofit Kft. 

Olaszország 
�� PP1: Vezető partner: Chamber of Commerce, 
Industry, Craft and Agriculture of Venice, Rovigo 
Delta Lagunare
�� PP3: Emilia-Romagna Region

Lengyelország
�� PP7: Regional Development Agency  
ARLEG SA in Legnica
�� PP8: Lubelskie Voivodeship

Víziónk

A projekt célkitűzéseinek és előzetes  
elvárásainak megfelelően:
• a már rendelkezésre álló tudás és a tapasztalat 

megosztására,
• innovatív pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 

módszertan kidolgozása és megosztása, 
• a gazdasági szereplők kompetenciájának 

fejlesztése az energiaügyi tervek kezeléséhez 
kapcsolódóan.

 

Támogatóink  

A projektet az Interreg CENTRAL EUROPE program 
finanszírozza, mely a Közép-Európában jelenlévő 
kihívások kooperatív megoldását támogatja a 
Magyar Állam társfinanszírozásával. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott 246 millió 
eurós támogatással a program támogatja a határon 
átívelő intézményi együttműködéseket Ausztriában, 
Horvátországban, Csehországban, Németországban, 
Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és 
Szlovéniában.Credit: Roland Pasterk Forschung Burgenland



STRATÉGIÁK ÉS 
AKCIÓTERVEK

KÉPZÉS MINTAPROJEKTEK ESZKÖZÖK

A projekt keretében létrejön egy akcióterv az 
energiatervek célzott eredményeinek valamint 
az innovatív pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
eredményeinek támogatására a közép-európai 
területeken. Az akcióterv a jó gyakorlatokként 
szolgáló korszerű fejlesztésekből és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiaátalakítási 
elemzésekből építkezik. Tartalmaz egy Közép-
Európára vonatkozó ütemtervet, amely növeli az 
innovatív pénzügyi eszközök energiatervekhez 
kötődő használatát, különös tekintettel a közép-
európai ipar energiahatékonyságának és megújuló 
energiastratégiáinak támogatására.

A képzési modulok olyan kompetenciákat adnak 
át a koordinátoroknak és közigazgatási szervek, 
amelyek segítik az innovatív pénzügyi eszközök 
menedzselését az energiatervek végrehajtása során, 
kiemelten fókuszálva az ipar alacsony szén-dioxid-
kibocsátású átalakításokra.

1. Mintaprojekt elemei:  
• előzetes hatásvizsgálat véglegesítése
•  megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása: pénzügyi 

eszközökhöz és ajánlások pályázati kiírásokhoz 
kapcsolódóan, amelyek beépíthetők a  
2014-2020+ programozási időszak felhívásaiba

A 2. Mintaprojekt a közigazgatási szervek és a 
vállalkozók számára nyújtott segítséget, magában 
foglalja az energia-megtakarítási célok elérése 
érdekében végrehajtott / tervezett beruházások 
felmérését, valamint az ipari alacsony szén-dioxid-
átmenetre szánt állami források optimalizálását. A 
mintaprojekt megvalósításába pénzügyi és üzleti 
közvetítő szervezeteket vonunk be.

2 Képzési modul koordinátorok és üzemeltetők 
számára, céljuk az energiastratégiák végrehajtása

1 Eszköz fejlesztése az állami beruházások 
értékeléséhez és az ipar alacsony szén-dioxid-
kibocsátás átmenetének támogatására 

1 Kézikönyv az energiaügyi tervekről, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású iparágat támogató pénzügyi 
eszközökről

1 Módszertan az iparág alacsony szén-dioxid-
kibocsátású állami beruházásainak értékelésére 
szolgáló eszköz teszteléséhez kapcsolódóan 

FIRECE akcióterv
Tréning modul 
koordinátoroknak és 
közigazgatási szerveknek

Mintaprojekt 5 Energiahatékonysági 
eszköz1 2 2 5

TÉNYEK
ÉS SZÁMOK
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mintaprojekt

MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK
�� 10 képzés az innovatív pénzügyi eszközök koor-
dinátorai, megvalósítói számára
�� 1 FIRECE Akcióterv, amely elősegítheti az ipar-
ági szereplők alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energetikai fejlesztéseit
�� 2 képzési modul koordinátorok és üzemeltetők 
számára az energiastratégiák végrehajtásához 
kapcsolódóan
�� 1 Eszköz fejlesztése az állami beruházások érté-
keléséhez az ipar alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású átalakításának támogatása érdekében
�� 1 Kézikönyv a pénzügyi eszközökről az energia-
tervek végrehajtásának támogatásához
�� 1 Módszertan az iparág alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású állami beruházásainak értékelésére 
szolgáló eszköz teszteléséhez kapcsolódóan 
�� 1 Mintaprojekt közigazgatási szervek számára: 
Pénzügyi eszközök és innovatív pénzügyi eszkö-
zök kidolgozása és végrehajtása
�� 1 Mintaprojekt: energiahatékonyság javítása az 
iparban

FIRECE
INNOVATÍV PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK AZ 
IPAR ALACSONY SZÉN-DIOXID-KIBO-
CSÁTÁSÚ ENERGETIKAI ÁTALAKÍTÁSÁ-
ÉRT KÖZÉP-EURÓPÁBAN
www.interreg-central.eu/Content.Node/ 
FIRECE.html
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