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A CASH projekt célkitűzése
A CASH kitűzött célja új megoldásokat ajánlani és új
intézkedéseket támogatni az Európai Unióban a
szociális és a megfizethető lakóépületek
fenntartható felújításáért, annak érdekében, hogy
javuljon az épületek energiahatékonysága.
Elsődleges klímavédelmi feladat az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentése.
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CASH projekt összefoglaló
Általános adatok:
Cities Action for Sustainable Housing (urbact.eu/cash)
Támogató: Európai Unió URBACT II Program
Pályázati prioritás: 2.3 Környezetvédelmi témák – Integrált intézkedések a
városokban az energiahatékonyságért és megújuló energiaforrások
használata városi területeken
Beavatkozás típusa: tematikus hálózatok, gyorspályás minősítés (Fast Track
Label): fenntartható és energiahatékony épületállomány fejlesztése
Futamidő (II. fázis): 2010. július 19–2013. január 19. (30 hónap)
Költségvetés: teljes projekt költségvetés: 647.040,2 Euro (kb. 181 MFt).
A tatabányai projektrész költségvetése 30.505 EUR (kb. 8,8 MFt), ebből az
ERFA támogatás (80%) 24 404 EUR, a tatabányai önrész (20%) 6 101
EUR.
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CASH projekt összefoglaló
A résztvevő 11 projekt partner:
Vezető partner: Echirolles városa (Franciaország).
Partnerek:
Bridgend (Egyesült Királyság), Brindisi (Olaszország),
Eordea (Görögország), Frankfurt (Németország),
Les Mureaux (Franciaország), Sønderborg (Dánia),
Tatabánya (Magyarország), Utrecht (Hollandia),
Yambol (Bulgária), Rhône Alpok Régió (Franciaország).
Vezető szakértő: Jan Dictus (városi környezet, energia és
fenntarható fejlődés szakértő)
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CASH projekt összefoglaló
Megvalósított tevékenységek:
3, Megbeszélések, szemináriumok létrehozása
• 2010. szeptember 29 – október 1. Nyitó projektmegbeszélés
Echirolles (FR) – projekt koordinátorok részére, adminisztratív jellegű
• 2011. január 27–28. 1. Tematikus szeminárium (Utrecht, Hollandia)
Technológiai fejlesztés
• 2011. április 13–15. 2. Tematikus szeminárium (Brindisi, Olaszország)
Jogi és adminisztratív keretrendszer
• 2011. szeptember 7–9. 3. Tematikus szeminárium (Frankfurt, Németország)
Pénzügyi mechanizmus
• 2012. január 25–27. 4. Tematikus szeminárium (Bridgend, Egyesült Királyság)
A lakosság bevonása, lakossági elvárások
• 2012. május 6-9. 5. Tematikus szeminárium (Sønderborg, Dánia)
Energiatermelés és -elosztás
• 2012. szeptember 12–14. 6. Tematikus szeminárium (Yambol, Bulgária)
Projekt menedzsment
• 2012. november 27–29. Záró szeminárium és konferencia (Brüsszel, Belgium)
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CASH projekt összefoglaló
2012. november 27–29.
Záró szeminárium és
konferencia
(Brüsszel, Belgium)
Szándéknyilatkozat aláírása
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CASH projekt összefoglaló
Megvalósított tevékenységek:
5, Kommunikációs és elterjesztési tevékenységek
•

9 CASH Policy Recommendations (9 CASH irányelv javaslat)

1, A helyi igények és erőforrások jobb vizsgálata
– Az energiatermelő rendszerek adaptálása a helyi sajátosságokra és a zöld megoldások támogatása
– Hozzunk létre megfizethető zöld szociális lakásállományt, ez a lényege a helyi energiatermelési és -elosztási
hálózatoknak. (Az energiatermelés megújuló energiaforrásokon alapuló kapcsolt hő- és elektromos áram
termelés legyen.)
– A helyi emberi erőforrás erősítése (a felújításokhoz szükséges szakmai, technológiai ismeret átadása az
érintett felek számára)
2, Merjük a lakosság tudását fejleszteni!
– Erősítsük a részvételi hozzáállást (a lakosság aktív bevonását a felújításokba) a Kohéziós Politikán belül
– Használjunk EU-s forrásokat, lehetővé téve a lakók részvételét a szociális lakások területén megvalósuló
fenntartható programokba
3, Világos és stabil finanszírozási lehetőségekről szükséges gondoskodni
– Hosszú távú, széles kör számára, helyi szinten elérhető energiahatékonysági pénzügyi alapok létrehozása
– Közvetítő szervek létrehozása, melyek az energiahatékonysági programokat koordinálják, és segítenek a
szociális lakástulajdonosoknak az energiatársaságokkal történő megegyezésben
4, A helyhatóságok szakértelmének erősítése
– EU strukturális pénzügyi alapok használata technikai asszisztenciára hosszú távú fenntartható szociális
lakóépület programok fejlesztése érdekében
– Fenntartható szociális lakásokkal kapcsolatos helyi klaszterek létrehozása
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CASH projekt összefoglaló
Kapcsolódó helyi projekt
Kertvárosi lakótelep szociális célú városrehabilitációja
(Kísérleti projekt a CASH Tatabányai Helyi Akciótervében)
„A kertvárosi lakótelep szociális
városrehabilitációja”
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0001
Projekt kezdet: 2013. szeptember 23.
Projekt tervezett befejezése:
2015. május 30.
1 199 707 598 Ft támogatási összeg
Projekt menedzser szervezet:
GFSZ Nonprofit Kft.
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CASH projekt összefoglaló
A projektekből származó előnyök a város
számára
-

Hely Támogatói Csoport (érdekelt felek közös munkája)
Helyszínen megtapasztalható fejlesztések
Tudásszerzés több témakörben
A Helyi Akciótervben kidolgozott projekt előkészítése
Hozzájárulás az IVS-ben meghatározott célkitűzések
eléréséhez (városrehabilitáció, energaiahatékonyság,
CO2 kibocsátás csökkentés)
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