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Summary of
general sequence
and aim of the
workshop

A rendezvény fő célja az energiahatékonyság növelése érdekében elvégezhető
felújítások lehetőségeinek és akadályainak megvizsgálása volt.

Summary of
presentations
held

Először három külföldi előadót hallhattunk a különféle finanszírozási
lehetőségekről és a külföldi tapasztalatokról. Ezután az itthoni lehetőségekről
és tapasztalatokról beszélt három előadó. A délutáni részben először a
kormányzat képviselőivel rendezett kerekasztal beszélgetés során nyílt
lehetőségek kérdések feltételére majd pedig a következő kerekasztal
beszélgetésben hazai önkormányzatok képviselői számoltak be
tapasztalataikról és problémáikról és válaszoltak a kérdésekre.
A felújítások támogatásainak, hitelezéseinek lehetőségei kerültek elő a
leginkább. Az állami szabályozások változásai is jelentős problémákat
vethetnek fel. Amíg a társasházak részére számos támogatott konstrukció
létezik, addig a családi házak csupán saját erejükre számíthatnak, mivel sem
uniós források, sem az ESCO cégek támogatása nem elérhető számukra.

Summary of
roundtable
discussions (if
applicable)
Summary of panel
debate

A felújításokhoz szükséges adatgyűjtés és az ezalapján történő sorrend
elkészítése az egyik lényeges kérdésnek tűnik. A megfelelő tájékoztatással a
legjobb pályázatok, lehetőségek megtalálása segítheti a településeket a
szükséges projektek megvalósításához.

Summary of way
forward and next
steps

Az önálló finanszírozási megoldások megtalálása az önkormányzatok számára
és a megfelelő tájékoztatás a lakók felé jelentheti a továbblépést. Tekintve,
hogy 2020 után nem várhatók további uniós források, meg kell találni azokat a
megoldásokat, amivel a lakosság és az önkormányzatok összefogásával
megvalósíthatóvá válnak az energiahatékonyság és a megújuló energiák
alkalmazása érdekében elvégzendő projektek.
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