
 
 

 

 
SZPONZORI FELHÍVÁS 

 
 

a „Transparense” c. projekt, 
az átlátható, megbízható ESCO piac támogatására 

 
Háttér: a projekt bemutatása 
A Transparense1

Az ESCO-k (angolul: Energy Service Company, magyarul: Energetikai Szolgáltató Vállalat) rendkívül költséghatékonyan 
és magas szakmai színvonalon realizálnak energiamegtakarítást mások épületeiben (vagy más létesítményeiben). A 
minőséget és az energiamegtakarítást elvileg az biztosítja, hogy az ESCO részt vállal a beruházás gazdálkodási 
kockázatából. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a lehetséges megbízóknak ez a konstrukció bonyolultnak tűnik, nem 
elég hihető és egy-egy sikertelen projekt könnyen visszaveti az ESCOkba vetett bizalmat. 

 projekt célja, hogy növelje a bizalmat az európai és a projektben résztvevő 20 ország ESCO cégeiben 
és a harmadikfeles finanszírozásban.  

Ezért a bizalom erősítése és a konstrukció szélesebb körben való elterjesztése érdekében a Transparense projekt a 
következő fontosabb tevékenységeket tervezi: 

• Elektronikus adatbázisokkal segítjük az eligazodást; 
• Képzéseket szervezünk az ESCO piac résztvevőinek és a lehetséges klienseknek; 
• Etikai kódexet készítünk, melyet a projektben résztvevő 20 EU-s ország helyben véleményez, tesztel és adaptál; 
• Felmérjük, hogy a résztvevő országokban van-e igény ESCO szövetség létrehozására; 
• Népszerűsítjük az ESCO megoldást. 

A projektről bővebb leírás található: http://intezet.greendependent.org/hu/node/164, 
a projekt nemzetközi honlapja: http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project. 
 

Az alábbi támogatói csomagokat ajánljuk 
A „Transparense” projekt megvalósításához keressük a kapcsolatot olyan szponzorokkal és támogatókkal, akik a 
projekt értékeit és céljait magukénak érzik, és szeretnék részt venni a hazai ESCO piac fejlesztésében. 

1. FŐTÁMOGATÓ 
Támogatási összeg: minimum 500.000 Ft 

• A GreenDependent Intézet honlapján, valamint projekt hivatalos magyar nyelvű al-oldalán, a jelenleg 
készülő 

A támogatás marketing értéke: 

http://www.transparense.eu/hu/foldal/udvozoljuk-a-transparense-projekt-honlapjan lapon, a 
főtámogató nevét és logóját megjelenítjük linkelési lehetőséggel.  

• A képzésekenkiosztott résztvevői csomagban elhelyezheti szórólapját/hirdetését.  
• A főtámogató a képzéseken és egyéb, projekthez kapcsolódó magyarországi rendezvényeken elhelyezheti 

molinóját. 
• A főtámogató nevét és logóját megjelenítjük vagy megemlítjük a „Transparense” kampányhoz kapcsolódó 

minden sajtóeseményen. 
• A főtámogató logóját a projekttel kapcsolatos hirdetésekben, cikkekben, sajtóközleményekben, feltüntetjük. 

(referenciaként megtekinthetők: 
o a Hatékony Ház Napok projekt eddigi média megjelenései a http://www.hatekonyhaz.hu/m-dia-megjelen-seink linken, 
o az EnergiaKözösségek program megjelenései a http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia linken.) 

• A projekt kapcsán megjelenő kiadványokban, szóró anyagokban a főtámogatónak megjelenési lehetőséget 
biztosítunk; 

• Bemutatkozását igény esetén elhelyezzük a „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampány keretében készülő, 
országosan terjesztett nyomtatott ismertető kiadványban. 
 

                                                 
1 A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg és 2013 áprilisától 2015 októberig fut, 20 ország részvételével: Csehország (projekt vezető), 
Egyesült Királyság, Szlovénia, Németország, Svédország, Belgium, Ausztria, Bulgária, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, 
Szlovakia, Spanyolország, Görögország, Magyarország, Lettország, Dánia, Norvégia 

A főtámogatói státusszal járó további előnyök:  
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• A főtámogató 2 képviselője térítés-mentesen részt vehet a projekt keretében szervezett képzéseken; 
• A főtámogatónak lehetősége lesz, hogy véleményezze a készülő Etikai Kódexet; valamint 
• Érdeklődés esetén részt vehet a projekt magyarországi tanácsadó testületének munkájában. 

 

2. KIEMELT TÁMOGATÓ 
Támogatási összeg: 300.000-500.000 Ft 

• A GreenDependent Intézet honlapján, valamint projekt hivatalos magyar nyelvű al-oldalán, a jelenleg 
készülő 

A támogatás marketing értéke: 

http://www.transparense.eu/hu/foldal/udvozoljuk-a-transparense-projekt-honlapjan lapon, a kiemelt 
támogató nevét és logóját megjelenítjük linkelési lehetőséggel.  

• A képzéseken kiosztott résztvevői csomagban elhelyezheti szórólapját/hirdetését.  
• A kiemelt támogató nevét és logóját megjelenítjük vagy megemlítjük a „Transparense” kampányhoz kapcsolódó 

minden sajtóeseményen. 
• A kiemelt támogató logóját a projekttel kapcsolatos hirdetésekben, cikkekben, sajtóközleményekben, 

feltüntetjük. 
(referenciaként megtekinthetők: 

o a Hatékony Ház Napok projekt eddigi média megjelenései a http://www.hatekonyhaz.hu/m-dia-megjelen-seink linken, 
o az EnergiaKözösségek program megjelenései a  http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia linken.) 

• A projekt kapcsán megjelenő kiadványokban, szóró anyagokban a főtámogatónak megjelenési lehetőséget 
biztosítunk. 

• A kiemelt támogató 1 képviselője térítés-mentesen részt vehet a projekt keretében szervezett képzésen; 

A kiemelt támogatói státusszal járó további előnyök: 

• A kiemelt támogatónak lehetősége lesz, hogy véleményezze a készülő Etikai Kódexet. 

 

3. TÁMOGATÓ 
Támogatási összeg: 100.000 - 300.000 Ft 

• A GreenDependent Intézet honlapján, valamint projekt hivatalos magyar nyelvű al-oldalán, a jelenleg 
készülő 

A támogatás marketing értéke: 

http://www.transparense.eu/hu/foldal/udvozoljuk-a-transparense-projekt-honlapjan lapon, a támogató 
nevét és logóját megjelenítjük linkelési lehetőséggel.  

• A képzéseken kiosztott résztvevői csomagban elhelyezheti szórólapját/hirdetését.  
• A támogató logóját a projekttel kapcsolatos hirdetésekben, cikkekben, sajtóközleményekben, feltüntetjük. 

(referenciaként megtekinthetők: 
o a Hatékony Ház Napok projekt eddigi média megjelenései a http://www.hatekonyhaz.hu/m-dia-megjelen-seink linken, 
o az EnergiaKözösségek program megjelenései a http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia linken.) 

 

• A támogatónak lehetősége lesz, hogy véleményezze a készülő Etikai Kódexet. 

A támogatói státusszal járó további előnyök: 

 
A megállapodást a támogatás mértékétől függően a projekt teljes időtartamára kötnénk. Az ajánlat nem 
kötelező erejű, attól minden esetben egyedi megállapodás szerint el lehet térni. 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a GreenDependent Intézet a támogatást közhasznú tevékenységek megvalósítására 
tervezi fordítani, melyről igazolást adunk, így a támogatási összeg egyéb költségként elszámolható. 
 

Kérjük, támogassák Önök is projektünket, és segítsék az átlátható, megbízható harmadikfeles finanszírozás 
fejlesztését és népszerűsítését Magyarországon.  
 

Támogatási szándék esetén kérjük, keresse: 
 

Boza-Kiss Benigna    Vadovics Kristóf  
Mobil: 30/412-4765,     Mobil: 20/512-1886,  
Email: benigna@greendependent.org  Email: kristof@greendependent.org 
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A GreenDependent Intézetről, referenciák: 
A GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011-ben alakult közhasznú szervezet, mely a GreenDependent 
Fenntartható Megoldások Egyesülete spin-off szervezeteként jött létre. Az Intézet küldetése a "fenntartható 
életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése." Az Intézet 
tevékenységei a következő területeket ölelik fel: 

• Klímaváltozás és fenntartható energiahasználat 
• Mindennapi fenntarthatóság és klímabarát életmód 
• Fenntartható fogyasztás 
• Közel nulla energiaigényű épületek 
• Energiahatékonyság támogatása harmadikfeles finanszírozásban (ESCOk) 
• Globális szintű tudatosság és felelősség („igazságosság a Föld ökológiai korlátain belül”) 

Az Intézet főbb tevékenységei: kutatás, oktatás, szakértés, tudatosság növelés és információ-terjesztés. Néhány példa 
jelenleg folyamatban lévő projektjeinkre: 

• EnergiaKözösségek kampány (EU-IEE projekt), mely több korábbi projektünk (hazai és nemzetközi) sikeres 
folytatása, továbbgondolása. A projektben több száz háztartás fogott össze, hogy egy-egy éven át az 
energiafogyasztására tudatosan figyelve, jelentős megtakarításokat érjenek el. Az első fordulóban (2011-12-
ben) 221.705 kWh megtakarítást sikerült elérni. A második forduló eredményeit a RENEXPO kiállítás 
keretében hirdettük ki: összességében 180.000 kWh-nak megfelelő energiát takarítottak meg a résztvevők, a 
nyertes közösség fogyasztását 23%-kal csökkentette, elsősorban mindennapi viselkedésének 
megváltoztatásával. 
A programot a Klímabarát Települések Szövetségének és az Energia-Hatékony Önkormányzatok 
Szövetségének (EHÖSZ) ajánlásával valósítjuk meg. 

• „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampány (EU-IEE projekt), célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot 
nyújtson az alacsony energiaigényű épületekről mindenki számára, mivel 2021-től már csak ilyen házak 
építését fogják a hatóságok engedélyezni. 
A projekt keretében 2013 és 2014 őszén új és felújított lakóházakat, középületeket látogathatnak meg az 
érdeklődők, akik így első kézből ismerhetik meg az energia-hatékony épületek előnyeit, építésének 
körülményeit és a használattal kapcsolatos tapasztalatokat. Olyan épületeket kutatunk fel, melyeknek jóval 
átlag alatti az energiafogyasztása, és ezekről hasznos adatokat, információkat teszünk elérhetővé a 
weboldalunkon is, melyet az érdeklődök, leendő felújítók, építtetők haszonnal böngészhetnek.  
További részletek: http://www.hatekonyhaz.hu.  

• CONVERGE projekt (EU-FP7-es kutatási projekt), melynek feladata a “globalizáció újragondolása”, az 
“Összehúzódás és Közeledés” koncepció alapján ("Contraction and Convergence"), amely a Kyotói 
Egyezményt motiváló egyik fő alapelv is volt. A GreenDependent kutatói a konzorciummal együttműködve 
olyan eseteket kerestek, amelyek lehetőség szerint a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjait 
is figyelembe véve keresnek megoldást mai problémákra. Azaz az ökológiai korlátokat figyelembe véve, 
azokon belül maradva törekszenek a mainál egyenlőbb társadalmat kialakítani.   
A kutatás és elemzés során egy egyszerű eszközt, az ún. Convergence Mapping Tool-t is létrehozták, amelynek 
segítségével megállapítható, hogy jelenleg hol tart egy vállalkozás egyrészt abban, hogy az ökológiai 
korlátokat figyelembe vegye, másrészt pedig hogy egyenlőbb társadalom létrehozásán dolgozzon. Az eszköz 
lehetséges fejlődési irányokkal kapcsolatban is iránymutatást ad. 
További információk: http://intezet.greendependent.org/hu/node/6 és  http://www.convergeproject.org/. 

• Fenntarthatóság a szervezetekben: oktatás és gyakorlati útmutatás különböző szervezeteknek ahhoz, hogyan 
alakítsanak ki környezetileg és társadalmilag felelős működési rendet, hosszú távon hogyan fejlesszék 
mindennapi gyakorlatukat, tevékenységeiket és szolgáltatásaikat, hogy azok minél inkább fenntarthatóak 
legyenek. 

 
További információ: www.intezet.greendependent.org  
 

 
 

A „Transparense” projekt az Intelligens Energia Európa program támogatásával valósul meg. 
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