TOGETHER – Útban a hatékonyság felé az energiafogyasztás mérséklése révén
A SET-UP második magyarországi stakeholder meetingjén – akárcsak a 2017. július 4-5-i
paksi nemzetközi rendezvényen – immár magyarországi szakmai célközönség előtt
mutatkozott be a TOGETHER Central Europe projekt. Ahogy azt Borkovits Balázs, a
projektben partner Paks Város Önkormányzata külső szakértő szervezete, a Pécsi
Tudományegyetem nemzetközi projekt menedzsere, energetikai szakértője ismertette, a
projekt az okos mérésre és a fogyasztó oldali bevonásra helyezi a hangsúlyt. Tekintettel arra,
hogy Közép-Európában nincs egységes gyakorlata és átfogó ismeretanyaga az alacsony
költségű, vagy költségmentes energiahatékonysági beavatkozásoknak, így a projekt elősegíti
az alábbi ellentmondások feloldását:


az energiahatékonysági beruházásokkal az önkormányzatok kiadásai jelentős mértékben
csökkenthetők és egyben a klímavédelmi célokhoz is nagymértékben járulnak hozzá,
 gazdasági helyzetük azonban arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy korlátozzák az
energiahatékonysági befektetéseiket, főként a középületek komplex felújításával járó
jelentős kiadások terén,
 másrészről az önkormányzati beruházások racionalizálása a lakosság elvárása is: a
költségvetés hatékony felhasználása alapvető elvárás.
A TOGETHER projekt alapgondolata, hogy a műszaki beruházások önmagukban, az
épületeket üzemeltető és használó személyek bevonása nélkül nem elég hatékonyak. Ezért a
projekt célja, hogy a közép-európai önkormányzatok ismerjék meg és alkalmazzák a más
országokban sikeres, fogyasztói bevonásra épülő energiahatékonysági módszereket,
határozzák meg a szükséges beruházásokat és alacsony költségű beavatkozásokat valamint
tervezzék meg az energiafogyasztás mérsékléséből adódó megtakarítások visszaforgatásának
leghatékonyabb módjait. A projekt a célok elérése érdekében intenzív munkát követel meg a
nemzetközi partnerektől, mivel nemzetközi képzési modellt és tananyagot készít az
energiamenedzsment kompetenciák fejlesztéséhez, azt helyi képzések formájában oktatja,
finanszírozási forrásokat ismertető kézikönyveket készít, önkormányzati épületek kapcsán
energia tanúsítványokat készít és a javasolt beruházásokat előzetesen modellezi. Az okos
mérés kapcsán pilótaakciókat szervez a középületek energetikai teljesítményének javítása
érdekében, végül pedig nemzetközi stratégiát alkot a projekt módszereit integráló
energiahatékonysági beavatkozások széleskörű megvalósításához.

Paks Város Önkormányzata vonatkozásában a TOGETHER projekt az önkormányzati
alkalmazottakat igyekszik támogatni az alábbi energiahatékonysági intézkedések tervezésében
és végrehajtásában:





a projektbe bevont 11 önkormányzati tulajdonú épület energetikai állapotának
felmérésével, az azokon szükséges beavatkozások meghatározásával,
okos mérés kiépítésével (18 okos mérő telepítése a villanyáram, 5-6 a távhő okos
mérésére),
helyi képzők képzésével (amire Krakkóban került sor 2017. februárban),
tervezett beruházásokkal és a szemléletformáló beavatkozásokkal kapcsolatos
tanácsadással.

