Összefoglaló – EnergiaKözösségek (EN2)
A GreenDependent Intézet 2011 őszén indítja az
EnergiaKözösségek program és verseny első évadját. Az
EnergiaKözösségek program célja háztartási energia
megtakarítása úgy, hogy közben az élet minősége nem csökken. Mára általános egyetértés
alakult ki abban, hogy karbon-kibocsátásunkat csökkenteni kell. Ezzel összhangban, az
energiaárak folyamatos növekedése következtében, sok háztartás és közösség szeretne
aktívan tenni valamit – de sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy mit lehetne tenni, illetve
azt hiszik, hogy pénz hiányában nem tudnak lépni. Az EnergiaKözösségek program segít
abban, hogy a klímaváltozás és mindennapi élet közti kapcsolat egyértelművé váljon, és a
program résztvevői információt és útmutatást kapjanak arra nézve, hogy mit tehetnek saját
otthonukban, hogyan takaríthatnak meg energiát befektetés nélkül. Cél a családok klíma- és
energiatudatosságának növelése azért, hogy megmutathassuk: csupán egyszerű,
viselkedésbeli változásokkal is szignifikáns eredmények érhetők el mind az energia-, mind a
pénzmegtakarítás terén.
Az EnergiaKözösségek projekt 16 Európai Uniós tagországban megvalósuló, közösségek
közötti megtakarítási verseny. A projektben 5-10 család által alakított kis közösségek,
úgynevezett EnergiaKözösségek, 9%-os energia-megtakarítási célt tűznek ki (támogatva az
EU csökkentési céljait), amelyet anyagi beruházás nélkül, viselkedésük megváltoztatásával
érnek el. Az egyszerre országos és EU-s szinten zajló verseny célja, hogy melyik közösség
tudja a vállalt 9%-os megtakarítást elérni, illetve ki éri el a legnagyobb megtakarítást. Az
egyes közösségeket klíma-koordinátorok fogják össze, segítik és motiválják. A klímakoordinátorokat a GreenDependent Intézet képzi és számukra folyamatos szakmai
támogatást biztosít.
A program célja, hogy a konzorciumi partnerek Európában:
 10.000 – 20.000 embert megszólítsanak,
 kb. 800 EnergiaKözösséget alakítsanak, és ezzel együtt
 800 klíma-koordinátort képezzenek,
 a résztvevő háztartásokban min. 9% energia-megtakarítást érjenek el,
 a szén-dioxid kibocsátást kb. 2000 tonnával csökkentsék,
 segítsenek a résztvevőknek abban, hogy összekössék pénztárcájuk védelmét a
környezet védelmével,
 és mindezt oldott környezetben, magukat jól érezve, egy közösség tagjaiként tegyék!

A projektben résztvevő országok:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Írország,
Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia,
Spanyolország, Svédország és Szlovénia.

Mik is az EnergiaKözösségek?
Az EnergiaKözösségek 5-10 háztartásból álló csoportok, akik vállalják, hogy
energiafogyasztásukat csökkentik egy Európa szerte meghirdetett verseny keretein belül.
A csoportot alkotók lakhelye közti távolság nem számít, viszont fontos, hogy folyamatos
kapcsolatban legyenek egymással azért, hogy megoszthassák a verseny közben szerzett
tapasztalataikat.

Hogy működik a program?
Az EnergiaKözösségek a résztvevő országokon belül egymással, és a többi, 16 európai ország
csapataival egyaránt versenyeznek. Cél, hogy legalább 9%-kal csökkentsék az
energiafelhasználásukat 2011. december és 2012. március között. Aki a legtöbb energiát
takarítja meg a Közösségek közül, az lesz a nyertes.
A versenyt ismételten meghirdetjük 2012. december és 2013. március között azok számára,
akik további 9%-ot szeretnének energiafelhasználásukból megtakarítani, illetve azoknak, akik
időközben kedvet kaptak a részvételre.

A klíma-koordinátor
A klíma-koordinátor az egyes EnergiaKözösségek lelke. Minden Közösségnek saját
koordinátora van, aki segíti a csoport tagjait a legkreatívabb és legjobb megtakarítási
lehetőségek megtalálásában. E szerep betöltése nem kíván előzetes szakértői
tapasztalatokat, képzéseinken elsajátíthatod a szükséges ismereteket és a GreenDependent
csapata folyamatos segítséget nyújt a program teljes ideje alatt.
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