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A MULTIPLY-ról röviden – 6, 5, 4, 3, 2, 1, rajta! 

6 verseny… 

Svédország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria, Olaszország és Németország – 6 ország, hat 

verseny: a települések önkormányzatai országonként kerülnek megmérettetésre és kiválasztásra az 

integrált városfejlesztés témájában, két kategóriában: lehetnek élenjárók vagy elkötelezett, tanulni 

vágyók. 

5 dimenzió… 

A versenyben résztvevő élenjáró és elkötelezett települések kérdőíveinek témái öt dimenziót 

fednek le: általános információ a kiválasztott településrészről, energia, mobilitás, területhasználat, 

átfogó kérdések. A hangsúly minden dimenzióban az alacsony CO2 kibocsátású infrastruktúrán, 

megoldásokon van.    

4 elkötelezett… 

Négy elkötelezett, tanulni vágyó önkormányzatot keresünk, akik számára az integrált 

városfejlesztés fontos, és örömmel tanulnának olyan önkormányzatokról, akik ezen a területen 

már jelentős intézkedéseket valósítottak meg. 

3 példamutató… 

Három, az integrált városfejlesztés területén élenjáró önkormányzatot keresünk, akik meg 

szeretnék osztani tapasztalataikat más önkormányzatokkal, és szívesen jelennek meg a hazai és 

nemzetközi színtéren is.  

2 év… 

A kiválasztott partnerönkormányzatok két éven keresztül szorosan együtt dolgoznak majd egy 

számukra kialakított (peer learning) programban, melynek keretében a példamutató városok 

átadják tapasztalataikat és az elkötelezett városok számára helyi Energia tervek készülnek.  

1 cél… 

A MULTIPLY egy célt igyekszik elérni: az integrált városfejlesztés mitigációs potenciáljának 

növelését és kommunikálását Európában. 

 

 



 

 

A projektről 

Az Energiaklub 2018 decemberétől részt vesz a MULTIPLY (Municipal peer-to-peer learning in 

integrating transport, land-use planning and energy policy at district level) nevű projekt hazai 

megvalósításában. A projekt célja, hogy az egymástól tanulás modelljét használva a résztvevő 

önkormányzatok fejlődjenek, és konkrét lépéseket tegyenek az integrált városfejlesztés és az 

energiahatékonyság irányába. Ennek köszönhetően mind hazai, mind európai szinten közelebb 

kerülhetünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló európai célok eléréséhez. 

A versenyről 

A verseny módszertanát nemzetközi kritériumrendszer követelményei alapján fejlesztettük ki. A 

résztvevő önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatniuk az épületállományuk összetételéről, azok 

energiafogyasztásáról és megújuló energia használatáról, a jelenlegi és tervezett épület-felújításokról, 

az önkormányzat stratégiáiról, a közlekedésfejlesztésről, illetve az energiahatékonysági és 

településrendezési szempontokat is figyelembe vesszük a pontozásnál.  

A versenyben egyrészt azok az önkormányzatok szerepelhetnek jól, ahol már előremutató intézkedések 

fogalmazódtak meg, illetve megvalósított fejlesztések is történtek a felsorolt területeken. Másrészt, az 

elkötelezett települések kiválasztásánál a motivációt és az elhivatottságot díjazzuk elsősorban. 

A projekt második szakaszában a verseny nyertesei és a kiválasztott önkormányzatok egymást segítve, 

egymástól tanulva értékes tudás birtokában energiaterveket készítenek, valamint egy hálózat részét 

alkotják hazai és nemzetközi szinten is. 

 

A projektben való részvétel előnyei 

A verseny győzteseként bemutathatja innovatív megoldásait a szélesebb hazai és nemzetközi 

közönségnek is. Tanulni vágyó önkormányzatként pedig a legjobbaktól tanulhat. 

Mi segítünk, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a MULTIPLY projektben való részvételéből! 

Élenjáró önkormányzatként, a verseny győzteseként a következő díjakban, juttatásokban, 

előnyökben részesül:  

 Gondoskodunk arról, hogy az önkormányzat megkapja a megérdemelt figyelmet, 

nyilvánosságot – különös tekintettel a technológiai újításokra és a példamutató intézkedésekre: 

- Sajtó-nyilvános díjátadó ceremónia (várhatóan) a Green World kiállításon 2020 januárjában  

- Multiply Díj – az együttműködő, fenntartható településekért (két település nyerheti el 

- Multiply Díj – kommunikációs különdíj (egy település nyerheti el) 

- sajtótájékoztató 



 

- sajtóközlemények 

- cikkek 

 Részvétel a projekt keretében szervezett European Exchange Konferencián 

 Számos lehetőséget kínálunk az önkormányzat munkájának bemutatására, különös tekintettel 

a hasonló cipőben járó partnerekre: közel kétéves, helyi szakértői program, bemutatkozási 

lehetőség a nemzetközi, európai konferencia keretében 

 Szakértői hálózat kiépítésének lehetősége 

 A projekthez kapcsolódó utazási költségek fedezése 

Elkötelezett, tanulni vágyó önkormányzatként a projektben való részvétel előnyei: 

 Kétéves “peer-to-peer learning” program alatt alkalma nyílik első kézből megismerni a partner-

önkormányzatok innovatív tervezési módszereit  

 Gondoskodunk róla, hogy a kiválasztott településrész mitigációs és klímavédelmi törekvései 

széles körben ismertek legyenek – szakértői körökben és a széles közönség számára is 

 Támogatjuk az önkormányzatot egy, a választott településrészre vonatkozó helyi, 

intézményesített energiaterv elkészítésében  

 Szakértői hálózat kiépítésének lehetősége 

 A projekthez kapcsolódó utazási költségek fedezése 

 Instrukciók, segítség a kérdőív kitöltéséhez 

Melyik településrészt nevezzem a versenyre / jelöljem a projektben való részvételre? 

 Ha az önkormányzat a példamutató városok versenyében szeretne részt venni, akkor érdemes 

egy olyan településrészt kiválasztani, ahol már előremutató intézkedéseket valósítottak meg az 

integrált városfejlesztés, a fenntartható energiaellátás, esetleg a közlekedésszervezés területén. 

 Ha az önkormányzat a fenti témakörben inkább fejlődni, tanulni szeretne, akkor olyan 

településrészt érdemes kiválasztani, ahol jól körülhatárolhatóan meg lehet fogalmazni olyan 

problémákat, melyek a településrész egészére jellemzőek, illetve az önkormányzat a megoldási 

folyamat elején jár, most kezdik el tervezni, hogy hogyan lehet az adott településrészt 

fejleszteni energetikailag vagy közlekedésszervezés szempontjából. 

Melyik a számomra megfelelő kérdőív? 

Kétfajta lehetősége van arra, hogy bemutassa sikereit, motivációját és terveit az integrált 

városfejlesztés témájában:  

 Ha úgy gondolja, hogy önkormányzata sikerrel valósított meg átfogó intézkedéseket az 

integrált városfejlesztés témakörében; vagy sikeres és megvalósult CO2 kibocsátás-csökkentési 



 

tervekkel rendelkezik egy adott településrészhez kapcsolódóan, akkor, kérjük, töltse ki a 

Példamutató települések kérdőívét!   

 Ha az önkormányzat nyitott és elkötelezett az integrált városfejlesztés és a károsanyag-

kibocsátás csökkentése iránt, illetve érdekelné egy partnerönkormányzattól való tanulás 

lehetősége, akkor, kérjük, töltse ki az Elkötelezett települések kérdőívét!   

Ha bizonytalan, hogy az Ön által választott településrészre vonatkozóan melyik kérdőívet kell 

kitöltenie, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Nem kell minden kérdést hiánytalanul megválaszolnia, ha valamiről jelenleg nem áll 

rendelkezésére elég információ vagy bizonytalan a választ illetően, akkor hagyja üresen a 

kérdést vagy keressen fel minket és mi segítünk megválaszolni. 

Néhány esetben kérjük, hogy a válaszait támassza alá dokumentumokkal. Erre jó megoldás lehet 

például a vonatkozó képviselőtestületi döntést/határozatot PDF-ben megküldeni részünkre. A 

dokumentumokat egyetlen ZIP-fájlban kell összesíteni, a dokumentumok elnevezésében pedig kérjük 

szerepeltetni a kapcsolódó kérdés sorszámát. Az alátámasztó dokumentációt web linken keresztül is 

eljuttathatja hozzánk. A kitöltött kérdőíveket telepules@energiaklub.hu email címre kérjük 

beküldeni. 

A kérdőívek beküldési határideje: 2019.09.30. 

Kérdéseivel és további információért kérjük, keresse Nemes-Jeles Barbara projektvezetőt a 

nemesjeles@energiaklub.hu email címen!  
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