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A HETES projekt újszerűsége abban áll, hogy Magyarországon első körben találkozik a magán-, a vállalati
szféra és a finanszírozó réteg, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket, és egy új típusú finanszírozási
struktúrát alakítson ki, amelyek megteremtik a helyi gazdaságfejlesztés és a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás eszközeit. A program nemzetközi együttműködés keretében, külföldi jó gyakorlatok alapján valósul meg, és kínál finanszírozási alternatívát lokális szinten energiahatékonysági
beruházásukhoz minden innovatív – elsősorban – kis- és középvállalkozásnak.
A tőkepiaci és a pénzpiaci nemzetközi trendeket
vizsgálva megállapítható, hogy egyre nagyobb az
alternatív finanszírozás szerepe a vállalkozások
forráshoz jutásában (de még a lakosság körében
is). Az alternatív pénzforrások egyre sokrétűbb
formái járják be a világot, és működnek eredményesen. Az USA-ban a vállalkozások finanszírozásának már több mint kétharmada nem
a hagyományos banki forrásból származik, és
Németországban is közelít ez az érték az 50%hoz. A nemzetközi gyakorlatban például a közösségi finanszírozás (crowdfunding) vált egyre
inkább meghatározó alternatív finanszírozási
formává. Magyarországon is megjelentek a banki
hiteleken kívüli vállalkozás- és projektfinanszírozási lehetőségek, arányuk azonban jóval elmarad
a nyugati országokéhoz képest. A KÖVET Egyesület 2018. januárjától működik együtt abban a
nemzetközi projektben, mely az EUKI – ALLIES
(Europäische Klimaschutzinitiative – Aktivieren und Lernen von Lokalen Investitionen in
Energieeinsparungen) néven vált ismertté. A
program forrásbiztosítója a németországi Környezet-, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium támogatási kezdeményezése,
melynek célja a Párizsi Klímaegyezmény direktíváihoz való effektív hozzájárulás.
A németországi B.A.U.M. e.V. (Bundesdeutscher
Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management) által kidolgozott regionális energiahatékonysági együttműködési modell (REEG)
alapján megvalósult mintaprojektek tapasztalatait felhasználva a KÖVET Egyesület szakmai
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közreműködésével valósulhat meg Magyarországon is egy új típusú finanszírozási program.
Eddig a közel 250 000 fős Aachen és a mintegy
65 000 lakosú Norderstedt városokban jöttek
létre olyan programok, amelyek adaptálása
példa értékű lehet Európa más országaiban is.
Az együttműködésben – hazánk mellett – részt
vesz a lengyel Polish Foundation for Energy
Efficiency FEWE nevű szervezet is. A közös
együttműködés célja, hogy német mintára a
két kelet-közép európai országban is létrejöhessenek további energia-hatékonyságot
növelő és/vagy zöld- és megújuló energia előállításához szükséges beruházások.
A projekt átfogó célja tehát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése
érdekében költségcsökkentési lehetőségek
feltárása az energia-, víz- és anyagfelhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok
csökkentése terén, emellett olyan klímavédelemmel kapcsolatos energiatakarékossági
beruházások megvalósításának elősegítése,
amiket egyéb pénzügyi intézmények nem
finanszíroznak.

A projekt eredményeként a fenntartható
üzleti modellek keretében olyan regionális
szintű kezdeményezéseket szeretne a KÖVET
Egyesület elérni a jövőben, amelyek valóban
helyi kezdeményezések, előnyei is helyben
keletkeznek, és a lakosság, a helyi vállalkozások és a befektetők is kézzelfogható
eredményeket realizálnak. A Helyi Energiatakarékossági Együttműködések Segítése
(röviden HETES) c. projekt a magyar lehetőségekhez, a társadalmi- és gazdasági környezethez hozzáigazítva dolgoz ki a témában
egy új, alulról jövő finanszírozási és működtetési rendszert. A lokális jelleget szem előtt
tartva az első magyar mintaprojektek Zala
és Somogy megye térségében valósulhatnak
meg 2019-ben. A KÖVET Egyesület mind a
befektetői-, mind az energiahatékonysági
beruházásokat megvalósító oldalról várja a
gazdasági szereplőket a HETES projektbe.
A 2018. december 10-11-én megrendezésre
kerülő XXIII. KÖVET Konferencia keretében az
egyesület részletes tájékoztatást nyújt az
érdeklődők részére.
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