
                                                                                                           

 

 

 

Program neve Intelligens Energia – Európa II Program (IEE II) 

Megvalósítandó célok 

Az Intelligens Energia – Európa Program célja, hogy elősegítse a 

fenntartható és versenyképes árú energia európai elterjedését azáltal, 

hogy:  

- segíti az energia racionális és hatékony felhasználását a 

fenntarthatósághoz és a potenciális városok fejlesztéséhez 

szükséges feltételek biztosításával 

- támogatja az új, megújuló és változatos energiaforrások 

elterjedését a tagállamok befektetéseinek kiegészítésével a 

hatékonyabb és megújuló energiaforrások fejlesztése terén 

- illetve segíti a tudatos és hatékony energiafogyasztás elterjedését, 

valamint a megújuló energiák használatát, főleg a szállítás és 

közlekedés terén. 

Programtér 
EU tagállamok, valamint a következő nem EU tagállamok: Norvégia, 

Izland, Liechtenstein, Horvátország és Macedónia 

Kedvezményezettek 

Minden jogi személy (magán- és közjogi szervek is), illetve az Európai 

Bizottság Közös Kutatási Központja (JRC) és nemzetközi szervezetek. A 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek akkor vehetnek részt, 

amennyiben a képviselőjük bizonyítani tudja, hogy képes a jelentkező 

szervezet nevében elvállalni a kötelezettségeket, valamint a jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetekkel megegyező pénzügyi 

garanciákkal rendelkezik. Helyi és regionális ügynökségek akkor 

pályázhatnak, ha már korábban támogatottjaivá váltak az IEE II 

programnak és megfelelő pénzügyi erőforrások és idő áll rendelkezésükre 

az új feladatokhoz, illetve legalább 24 hónap van a korábbi pályázati 

tevékenységük megkezdése és az új pályázati felhívás beadásának 

határideje között. Természetes személyek nem pályázhatnak. 

Prioritások 

Szektor specifikus támogatás kis- és középvállalkozások felé 
- személyreszabott információ és tréning 

- megfelelő ösztönzés (adóengedmények, energiahatékony 

beruházások és energia auditok finanszírozása) 

 
Tudatos vásárlás elterjesztése 

- piacellenőrzés hatóságok és laboratóriumok kialakításával a 

vásárlók megtévesztésének elkerülése érdekében 

- vásárlói viselkedés megváltoztatása a célcsoportok innovatív 

megoldások iránti igényének növelésével 

 
Energiaszolgáltatások átláthatóbbá és elérhetőbbé tétele 

- a vásárlói bizalom növelése a szolgáltatások átláthatóbbá tételével 

(átlátható számlázás, szolgáltatási konstrukciók; vásárló és 

szolgáltató közötti interakciók elősegítése) 

- szolgáltatások elérhetőbbé tétele a kisüzemi végfelhasználók 

számára is (szolgáltatás ingatlanhoz kötése a háztartás helyett; 

erre a piacra specifikus üzleti modellek népszerűsítése) 

- átlátható számlázás és intelligens mérőórák elterjesztése a 

végfelhasználók körében, ezáltal a fogyasztás optimalizálása 

 

Megújuló energiaforrások használata 

- energiahálózat modernizációja, a megújuló források nagyobb 



                                                                                                           

 

 

 

mértékű bekapcsolása a hálózatokat kezelő és fenntartó szervek 

bevonásával 

- a nem-technológiai gátak lebontása a megújuló elektromosság 

kisüzemi felhasználása terén, hatékonyságnövelés energiatároló 

rendszerek alkalmazásával 

- nagyüzemi megújuló energia erőművek helyi népszerűsítése az 

előnyök kiemelésével, támogatási tervek és tulajdonközösség 

bemutatásával 

- engedélyezési procedúrák optimalizálása, ezáltal a piaci 

növekedés támogatása mind a nagyüzemi, mind a kisüzemi 

szférában 

- a szabályozás és eljárások megújítása a szabályok és a piac 

vizsgálatával 

- támogatási és együttműködési mechanizmusok hatékonyságának 

felülvizsgálata az érdekeltek bevonásával a felesleges költségek és 

piaci torzulások elkerülése érdekében 

- további támogatási, fejlesztési stratégiák kidolgozása a part menti 

szélerőművek elterjesztése érdekében 

 

Bioenergia 
- 2020-as kitűzött célok (20%-os megújuló részesedés az 

energiatermelésben) elérésének előmozdítása a bioenergetikai 

szektorban, valamint a 2020 utáni célok kutatása a beszállítói és 

előállítói kapcsolatok és a felhasználói hatékonyság vizsgálatával 

- szilárd biomassza helyi előállítása fenntarthatóan kezelt erdők, 

mezőgazdasági hulladék vagy újrahasznosított hulladék 

bevonásával (fűtés és CHP felhasználás) 

- biogáz és biometán hulladékból való előállítása (étel, üdítőital, 

szennyvíz és települési hulladék) és a felhasználásuk CHP, 

üzemanyag és a hálózatba való bekapcsolás terén 

 

Energiatakarékos szállítás, tömegközlekedés 
- energiafelhasználás visszafogása fenntartható városi 

tömegközlekedési tervek felállításával az Európa Tanács ELTIS 

platformjában részletezett anyagok és iránymutatások 

alkalmazásával (a tervek végrehajtása nem részesül támogatásból 

ezen pályázat keretein belül) 

- már bevált energiatakarékos modellek alkalmazása, 

népszerűsítése a társadalom körében (pl.: tömegközlekedés, 

biciklizés személyautók használata helyett) 

- tömegközlekedés és teherszállítás modernizációja során gyűjtött 

tapasztalatok megosztása, egymástól való tanulás 

 
Energiatakarékos személyi közlekedés 

- alacsony üvegházhatású gázkibocsátással rendelkező nem-

hagyományos üzemű személygépjárművek népszerűsítése 

 

KAPCSOLÓDÓ INTEGRÁLT KEZDEMÉNYEZÉSEK 
 
Energiatakarékos beruházások támogatása 

- helyi és nemzeti közbeszerzési eljárások támogatása GPP 



                                                                                                           

 

 

 

kritériumok („zöld közbeszerzés”, a tenderek kiírásakor 

környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása) 

figyelembevételével 

 

Helyi energiafelhasználás 
- tervek a helyi és állami szintű kormányzati szervek 

együttműködése érdekében, különös tekintettel a fenntartható 

energiafelhasználás figyelembevételére a városfejlesztési 

bizottságok munkájában 

 

Helyi energiaügyi beruházások 
- megvalósuló beruházások energia megtakarítására, megújuló 

források bevonására, üvegházhatású gázok termelésének 

visszaszorítására 

- kormányzati szervek fenntartható energiafogyasztási fejlesztése 

 

Energiatakarékos ingatlanfejlesztések 
- meglévő épületek felújítása, jövőbeni épületek tervezése az 

alacsony energiaigények érdekében és figyelembevételével 

- piac ilyen irányú elmozdítása energiatakarékossági 

bizonyítványok kiállításával 

 

Build Up Skill munkaerőtréning kezdeményezés 
- első pillér: (csak a 2011 IEE támogatásból nem részesült 

országokban; Magyarországra nem vonatkozik) tréning a 

megújuló és takarékos energiafelhasználási megoldásokban, az 

építkezésekben résztvevő munkások számára 

- második pillér: meglévő és újonnan alapítandó képesítő- és 

tréningprogramok fejlesztése a tervben szereplő ajánlások 

figyelembevételével (ezeknek egy meglévő 2020-ra szóló 

ütemterven kell alapulniuk) 

Elszámolható költségek 
köre 

Projektenként változó 

Beadási határidő 
2012. május 8. 17:00 (Build Up Skills 1: 2012. február 9. 17:00; Build Up 

Skills 2: 2013. április 30. 17:00) 

Projektek időtartama Maximum 36 hónap 

Projektméret Várható költségvetés 67 millió EUR 

Támogatás mértéke 
A teljes költség 75%-a (Build Up Skills első pillérben 90%) 

Megjegyzés 

A részletes pályázati kiírás még nem nyilvános (pl.: elszámolható 

költségek köre) 

A támogatás feltétele 15-szörös megtérülési arány; minden EUR 

támogatást 15 EUR befektetés kell, hogy kövessen. 

A teljes kifizetések csak akkor történnek meg, ha a beruházások 

megkezdődnek, vagy legalább aláírásra kerülnek a fontosabb szerződések 

a projekt periódus (36 hónap) lejárta előtt. 

 


