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Vezetői melléklet

Energiatudatos
Iskolákért Pályázat (ETIP 2018)
a Fenntarthatósági Témahéten
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén már harmadik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatósági
Témahetet. A rendezvénysorozat az EMMI támogatásával a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében 2018.
április 23-27. között kerül megrendezésre. A program
célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak
a széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A
programsorozat sikerét jelzi, hogy eddig több mint
1300 iskola regisztrált a Témahétre. Az esemény
fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr.

2016-ban az Energiatudatos Iskolákért Program (ETIP),

A sajtónyilvános nyitórendezvény április 23-án került

Az ETIP regisztrációja során az iskoláknak ki kell jelöl-

megrendezésre a Parlament Delegációs termében, ahol

niük egy Energiatudatossági követet (E-Követ), aki az

a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6)

elsajátított tudást minél több diáknak átadja, és az így

2018-as díjazottja, az „Év Diák Energiahatékonysági Me-

kitöltött Iskolán Kívüli Feladatból (IKIF) minél többet

nedzsere”, Horváth Szabina bemutatta a székesfehérvá-

visszaküld a MI6 részére. (A teljes pályázati felhívás az

ri Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban

alábbi linken érhető el: http://letoltes.pontvelem.hu/

folytatott környezettudatos tevékenységét.

fth2018/MI6_ETIP_palyazat_FTH2018.pdf)

melynek célja, hogy elismerje az aktivitásaikat, és díjazza az iskolák környezettudatosságukat. Célja továbbá, hogy mintákat állítva, és az eddig díjazott iskolák
példáját követve, még több intézményt vonjon be.
Az idén újra meghirdetett ETIP pályázatra bármelyik
iskola jelentkezhet a MI6 elérhetőségein, de a Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák 2018-ban
önálló alprogramot kapnak.

A Fenntarthatósági Témahéthez csatlakozva indult el
A Teszteket benyújtó iskolák - az iskola létszámának
arányában - a legtöbb helyesen kitöltött, aláírt IKIF-et
beküldött intézmények képviselőit, ill. az iskolák által
delegált diák képviselőket a MI6 meghívja a 2018 őszi
díjátadóra, és a következő kategóriákban díjazza:
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A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét témái

Az óratervekről és a hozzájuk tartozó mellékle-

minhárom korosztálynak (alsó tagozat, felső tagozat,

tekről, IKIF-ekről bővebben az alábbi linken olvas-

középiskola) a természeti- és épített környezet védel-

hat: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

me, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré

letoltheto-oratervek. Amennyiben további informá-

szerveződnek. A MI6 által kidolgozott két tananyag a

cióra van szüksége, kérjük keresse Jádi Enikőt (eniko.

következő:

jadi@mi6.hu), a MI6 ETIP pályázati felelősét.

Egészséges élet egy életen át!

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

Élj ökosan generációkon át!

Támogatások az uniós forrásokon
túl - NBT, Irinyi terv előirányzat,
beszállítói program, EKD Második rész – EKD
Cikkünk előző részében a Nagyvállalati Beruházási

Ne szaladjunk azonban ennyire előre, a fentebb már

Programot mutattuk be, mely a többnyire hazai tulaj-

emlegetett ördög ugyanis a részletekben rejlik:

donú nagyvállalatok nemzetgazdasági haszonnal járó
kapacitásbővítő beruházásait hivatott támogatni.

Ki pályázhat?
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiók-

Most egy az NBT-hez hasonló, ám annál magasabb
skálán mozgó konstrukciót, az Egyedi Kormánydöntést mutatjuk be. Ha az egyes motívumok,
szakmai kifejezések ismerősek lesznek az olvasó
számára, az nem az ördög műve, hiszen ez a konstrukció is a hazai fejlesztési forrásokból finanszírozott támogatások sorába illeszkedik.

teleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő
gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet. A pályázó jelen támogatási konstrukcióban KKV és nagyvállalat is lehet.

A pályázatok célja, finanszírozása:
A támogatás a következő célokra vehető igénybe:
1. induló beruházás megvalósítása és új gazdasági

A konstrukció jellegzetessége, hogy a gyártókapacitás bővítés mellett a munkaerő létszám fejlesztését

tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
2. munkahely-teremtési célú induló beruházás.

is hivatott támogatni, a következő módokon:
A pályázatok benyújtása folyamatos, nincsenek
A hazai vállalkozások mellett multinacionális cégek

értékelési határnapok. A támogatás összege sem

is eséllyel indulhatnak.

szabályozott, a támogatási összeg az egyedi meg-

KMR régión kívül 50 fő létszámnövekedést, KMR

állapodás eredményeként kerül meghatározásra.

régióban és Győr- Moson- Sopronban 100 fő létszámnövekedést kell vállalni.

Költségelszámolás:

5-10 millió Eurót meghaladó eszközberuházások

1. Az induló és új gazdasági tevékenység végzésére

támogathatók, szintén területi alapon bontott

irányuló beruházás esetén elszámolható költségek:

kritériumrendszer alapján.

•

kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
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•

kutatás-fejlesztési projekt esetében a kutató-

Létszámtartás: kötelező

fejlesztőre jutó személyi jellegű ráfordítások is.
2. A munkahely-teremtési célú, induló beruházás esetén elszámolható költségek:

A beruházásban szereplő eszközök értékének - amen�nyiben meglévő termelési folyamatok változását eredményezik - meg kell haladniuk SZUMMA T-3 év ugyan-

•

kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi

azon folyamat eszközeire vonatkozó ÉCS értékét.

eszközök és immateriális javak költsége, vagy
•

kizárólag a beruházás által létrehozott munka-

Főbb költségelszámolási szabályok:

helyek 24 hónapra számított becsült személyi

Feltétel nélkül elszámolható:

jellegű ráfordításai.

•

kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

Fel kell azonba hívjuk olvasóink figyelmét, hogy kizáró-

•

lag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el!

kutatás-fejlesztési projekt esetében a kutató-fejlesztőre jutó személyi jellegű ráfordítások is

•

kizárólag a beruházás által létrehozott munkahelyek 24 hónapra számított becsült személyi

További részletes információk:

jellegű ráfordításai.

1. Induló beruházás és új gazdasági tevékenység támogatható, ha az elszámolható költségek:

Feltétellel elszámolható: ingatlan és földterület bérlet,

•

Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sop-

nem számolható el: projekt előkészítés, kapacitások

ron megyékben elérik a 20 millió eurót.

elköltöztetése, készletbeszerzés, stb.

•
•

Minden más megyében (kivéve Pest megye)
elérik a 10 millió eurót.

A programban külön érdekesség, hogy a támogatási

Pest megye nem támogatható.

döntés alapját az alábbi tények megléte befolyásolja: a
beruházás nemzetgazdaságra illetve államháztartásra

2. Munkahely-teremtési célú, induló beruházás esetén,

gyakorolt hatása, ezen belül különös tekintettel a létre-

ha az elszámolható költségek:

hozott új munkahelyek számára és azok fenntartására

Induló beruházások:

vállalt időtartamra, valamint a beruházás által érintett

•

Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

kistérség elmaradottságára.

gyékben elérik az 5 millió eurót, és az újonnan

Ezen felül kiemelendő a stratégiai együttműködés, me-

létesített munkahelyek száma eléri az 50-et.

lyet a HIPA-val kötve a pályázó, vagy kapcsolt vállalko-

Minden már megyében (kivéve Pest megye)

zása vállalja, hogy együttműködik egy hatékony, erős,

elérik a 10 millió eurót.

versenyképes, világpiaci igényeknek megfelelni képes

Pest megyében csak KKV-k számára, ha elérik a

magyarországi beszállítói háttéripar kifejlesztésében.

•
•

10 millió eurót.
Új gazdasági tevékenység:
•

Nagyvállalkozás által történő megvalósítás Pest
megyében, amennyiben az elszámolható költségek elérik a 10 millió eurót.

Főbb létszám- és beruházási szabályok:
Az újonnan létesített munkahelyek száma el kell érje
•

Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklődését,
s tervez ilyen léptékű projektet megvalósítani,
a Get-Energy Kft. és a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. szakemberei részletesebben is bemutatják az EKD programot, nem
kell hozzá mást tennie, csak keresnie bennünket
elérhetőségeinken.

Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-MosonSopron megyében a 100 főt,

•

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és
Dél-Dunántúl régiókban, valamint Vas, Veszprém
és Zala megyében az 50 főt.

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
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Villamos energia alumíniumdobozból
Egy tanulmány úgy becsüli, jelenleg a lerakóhelyekre
kerülő alumínium italdobozok újrahasznosításával,
akár egy 30 000 fős kisváros éves áramfogyasztásának
költsége is megtakarítható lenne.

újrahasznosítható, 50%-a hulladéklerakóban, 9%-a
pedig hulladékégetőben végzi.
A Returcom Nonprofit Kft. tanulmánya szerint, ha a
hulladéklerakóba és hulladékégetőbe kerülő mint-

A hulladékká vált alumínium italdobozok újrahaszno-

egy 8 900 tonna alumíniumdobozt sikerülne 95%-

sítása nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi

os energia-megtakarítással újrahasznosítani, azzal

érdek is. A számítások szerint 95%-os energia-megta-

akár egy 30 000 lakosú város, például Gödöllő éves

karítás érhető el az elsődleges nyersanyagból – bauxit-

áramfogyasztásának költsége is megtakarítható len-

ból elektrolízissel – gyártott fémhez képest.

ne, vagy ugyanennyi mennyiségből 650 000 bicikli
készülhetne.

Hazánkban évente 15 200 tonna alumíniumot használnak fel italok, jellemzően üdítők és sörök töltéséhez.

http://enhat.mekh.hu/index.php/2018/04/05/

A mintegy 1 milliárd darab alumínium italdoboz-

villamos-energia-aluminiumdobozbol/

nak azonban kevesebb mint fele (kb. 6 315 tonna)

PUBLIKÁLVA: 2018-04-05 • KATEGÓRIA: HÍREK

kerül szelektív gyűjtőbe, valamint újrahasznosításra,
és annak ellenére, hogy ez az anyag végtelenszer
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GoGreen Icons

2018.04.26-án a GoGreen Icons sorozat első állomá-

A szélkerék látogatása ingyenes, de a létszám korlá-

saként, több mint 30 fő részvételével, változékony

tozott és előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy

időben, de családias hangulatban meglátogattuk

részvételi szándékát jelezze nevének, beosztásának és

a Felsődobszai Vízierőművet. A rövid szakmai elő-

cégnevének megjelölésével a gogreen@getenergy.hu

adások után, de még a bejárás előtt került átadásra

e-mail címen. A jelentkezők létszáma alapján, több

a Mintőzsde Díj az idei első duplázó cégnek, aki a

alkalommal, kisebb

Minitőzsde felületen, villámárral szerezte be a 2019-

csoportokra bont-

es szezonra mind a villamos-, mind a földgáz ener-

va kerül a program

giát. Gratulálunk a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.-nek a

megszervezésre, elő-

díjhoz és az előrelátó és sikeres beszerzésekhez.

reláthatóan júniustól
indított turnusokban.

A GoGreen Icons sorozat következő állomásaként egy

A részletes prog-

kb. 100 méter magas szélkerék látogatására invitál-

ramot hamarosan

juk azon olvasóinkat, akik szeretnének egy izgalmas

elérhetővé tesszük.

élményben részt venni.

Get-Energy Magyarország Kft.

Amennyiben van olyan téma, amiről szívesen olvasna, kérjük írja meg
nekünk a gogreen@getenergy.hu e-mail címre!
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