
HOGYAN CSATLAKOZHATOK 
ÉS MIT NYÚJT A PROGRAM?

MIÉRT PÁLYÁZZAK?

TALÁLKOZHAT 
VELÜNK
rendezvényeken, 
a honlapunkon 
vagy kapcsolatba 
léphet a Nemzeti 
Szakértővel!

1. KÖVESSE NYO-
MON AZ EGYSZERŰ 
ÉS GYORS JELENT-
KEZÉSI FOLYAMATOT
és vegye igénybe a 
saját anyanyelvén 
nyújtott támogatást!

2. SZEREZZEN PÉNZ-
ÜGYI TÁMOGATÁST 
BERUHÁZÁSI 
KONCEPCIÓJA 
KIALAKÍTÁSÁHOZ
és készítse elő fenntart-
ható energia projektjét  
jövőbeni magán- és köz-
beruházásokhoz.

3. VEGYE IGÉNYBE
a rendelkezésre álló EU-s 
szakértők, beruházók 
és más kulcsszereplők, 
benchmarkok és standardi-
zált csomagok hadát, hogy 
sikeresen megvalósíthassa 
beruházási koncepcióját!

GYORSÍTSUK FEL A FENNTARTHATÓ 
ENERGIÁBA TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁSOKAT!

Gyors és könnyen megszerezhető EU-s 
finanszírozáshoz juthat

Kapacitásfejlesztési és hálózatépítési 
lehetőségekhez juthat 

Az EU tagállamaiban anyanyelvén kaphat 
személyre szabott segítséget 
a Nemzeti Szakértőktől

Fellendítheti a helyi energia- és klíma akcióterveit

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs 
programja támogatja a 864212. szerződés keretében.

Tudjon meg többet arról, hogy az EUCF miként támogatja az energia-
hatékonysággal és  fenntartható energiával 

kapcsolatos helyi beruházásokat!

KÖVESSE NYOMON A FELHÍVÁSOKAT ÉS TUDJA MEG 
MIKÉNT PÁLYÁZHAT! VÁROSOKKAL A VÁROSOKÉRT – A HELYI FENNTARTHATÓ 

ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

EUROPEAN
CITY FACILITY

eucityfacility.eu @eucityfacility



MIÉRT JÖTT LÉTRE 
AZ EUROPEAN 
CITY FACILITY?

SZEMBENÉZNI A HIÁNYOSSÁGOKKAL
Helyi önkormányzatok és önkormányzati csoportosulások sok 
esetben már elkötelezték magukat az energiafelhasználás és az 
üvegházgáz-kibocsátás csökkentése mellet. Ugyanakkor, ambi-
ciózus klíma- és energiaterveik megvalósítása kapcsán gyakran 
szembesülnek pénzügyi korlátokkal, kapacitáshiánnyal, ami 
akadályozza őket a megfelelő források elérésében.

A HIÁNYOSSÁGOK ÁTHIDALÁSA
Az önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az európai ener-
giaátmenet megvalósításában. Óriási lehetőségük nyílik átfogó 
- fenntartható energiával kapcsolatos - beruházási programok 
kiépítésére, s ezáltal kulcsszerepük van abban, hogy kisebb pro-
jekteket nagyobb beruházási portfóliókba integrálják, valamint 
jelentős pénzügyi forrásokat mozgassanak meg 
az energiaátmenet érdekében.

Az EUCF ezt a szakadékot szándékozik áthidalni és megnyitni 
azt a helyi lehetőséget, mely révén az önkormányzatok releváns 
beruházási koncepciókat tudjanak kialakítani.

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ ÚT
Az EUCF-nek köszönhetően az európai önkormányzatok és 
csoportosulásaik személyre szabott, gyors és egyszerűen hoz-
záférhető támogatást kaphatnak 60.000 euró értékben a saját 
beruházási koncepciójuk kialakítására, mely az első lépés egy 
tejesen kidolgozott üzleti és pénzügyi terv felé.

HOGYAN TÁMOGATJA ÖNT 
AZ EUCF AZ ÚTJÁN?

AZ ÖN ÚJTA ITT 
KEZDŐDIK

BERUHÁZÁSI
KONCEPCIÓ

KICSI ÉS KÖZEPES MÉRETŰ 

VÁROSOK

FENNTARTHATÓ ENERGIÁS

BERUHÁZÁS

Kapacitásépítés és 
a többiektől való 
tanulás

Összegyűjtés és 
összekapcsolás

EU-s szakértők 
tábora

Gyakorlati közösségek

Nemzeti Szakértők

Kapcsolódás 
szabványosítási projektekhez 

és beruházási hálózatokhoz

Régiós 
partnerkereső 

események

60.000 €
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