Csatlakozzon a kampányhoz! Legyen része a változásnak.

Energiamegtakarítási
verseny
a közszféra számára
2016. március - 2017. február

A projekt az Európai Unió Horizont 2020
Keretprogramja támogatásával jött létre

Miért a középületek? Miért Önök?
A közszférának példamutató szerepe van az energiahatékonyságban
és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban:
•• A közintézményeknek elöl kellene járniuk, és felhívni a polgárok figyelmét, hogy az energiaés környezettudatosság fontos kérdések.
•• A közhivatalok és dolgozóik vezető szerepet kell hogy vállaljanak az energiamegtakarításban,
és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, hogy megmutassák, van esély a változásra,
és pozitív példáként szolgáljanak a polgárok számára.
•• A közszéfra beszerzési döntései jelentősen befolyásolják az energiahatékony termékek
és szolgáltatások piaci helyzetét.
A Spórolunk@kiloWattal kampány a projekt kommunikációjában igyekszik felhívni a média,
a vállalatok, a polgárok és a döntéshozók figyelmét az adott középület pozitív példamutatására.

Nincsenek egyedül! Mi segítünk!

Együtt
tudunk változást

A Spórolunk@kiloWattal kampányban a GreenDependent Intézet a következőkkel támogatja az EnergiaKözösségeket
a lehető legjobb eredmények elérésében – és talán a verseny megnyerésében is:

elérni

Mi a Spórolunk@kiloWattal program?
Tudja Ön, hogyan járul hozzá
munkahelye a klímaváltozáshoz?
 udta, hogy egyszerű lépésekkel
T
csökkenthető ez a környezeti hatás?
Kedveli a versenyeket?
S zeretne csatlakozni egy csapat
munkájához, és részt venni munkahelye
energiafelhasználásának csökkentésében,
amellyel ráadásul nyereményeket is nyerhet
a közösség?
Csatlakozzon a Spórolunk@kiloWattal –
Munkahelyi EnergiaKözösségek programhoz,
és segítse a munkahelyén működő
EnergiaKözösség munkáját!

A Spórolunk@kiloWattal egy egyéves
energiamegtakarítási verseny a közszféra dolgozói
számára. A résztvevőkre számos nyeremény vár
a 2106 márciusa és 2017 februárja között
megrendezésre kerülő versenyben.
Az Ön munkahelyével együtt egész Európából
nagyjából 180 középület méri majd össze magát
a következő három területen:
•• energiamegtakarítás a fogyasztói szokások
megváltoztatásával,
•• a legkreatívabb energiamegtakarítási kampány
megszervezése,
•• a legjobb energiamegtakarítási akcióterv
kidolgozása.
A nemzeti projektpartner biztosítja a szükséges
háttértudást, eszközöket és támogatást az
EnergiaKözösségek számára, hogy ellenőrizni
és csökkenteni tudják a résztvevő épületek
energiafogyasztását.

Segítség az EnergiaKözösség
megalakításában, és az
egyéves motivációs kampány
lebonyolításában

Energia audit a résztvevő
épületek számára

Képzések az EnergiaKözösség
és a többi alkalmazott számára

Országos versenyindító
rendezvény a kampányban
résztvevő épületek számára

Információ arra vonatkozóan,
hogyan lehet az energiafogyasztást
elsősorban a viselkedés
megváltoztatásával csökkenteni

Szórólapok és plakátok
a kampány népszerűsítésére

Online eszköz kidolgozása az
épületek energiafogyasztásának
nyomonkövetésére

Zöld Kattintás eszköz és rendszeres
energiamegtakarítási tippek a
fogyasztás csökkentéséhez

Kezdőcsomag, amelyben
egy sor egyszerű, a fogyasztás
csökkentését segítő eszköz
található, ld. hőmérők és
fogyasztásmérők

Vegyen részt Ön is a versenyben!
A verseny 2016 márciusában indul kilenc uniós tagállamban (Ausztria, Belgium,
Egyesült Királyság, Franciaország, Lettország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Svédország).
Ha Ön is…
…… aggódik a klímaváltozás miatt és szeretne személyesen is tenni valamit,
…… szeretne többet tudni arról, hogy hogyan lehet nagyobb ráfordítás nélkül
energiát megtakarítani,
…… kedvet érez érdekes rendezvények szervezéséhez,
…… örömmel vesz részt egy olyan csapat munkájában, amely pozitív célért
dolgozik,
…… szeret a kollégái számára kreatív tevékenységeket kitalálni,
…… szeretne segíteni energiát megtakarítani az épületben.

Csatlakozzon a kampányhoz és segítse Ön is
a munkahelyén az EnegiaKözösség munkáját!
Nyerjék meg a díjak egyikét!
További információért látogasson el a kampány honlapjára:

www.sporolunk.org
Ha többet szeretne tudni a munkahelyén induló energiahatékonysági
programról, és szeretne csatlakozni az EnergiaKözösséghez,
keressen minket:

Email: info@sporolunk.org
Tel: 06-20-334-2889

