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Középületek felújítása helyi ERFA-támogatásból - Cieza, Spanyolország

Kohéziós Alap (KA)
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
Európai Szociális Alap (ESZA)
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Háttér
A három alapból (KA, ERFA, ESZA) – az Európai Unió
koherens regionális politikájának megfelelően - regionális
és városi fejlesztési projektek támogathatók az unió
tagállamaiban.
A Kohéziós Alapból azok a tagállamok részesülnek,
amelyekben az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) nem éri el az uniós átlag 90%-át. Az alap célja a
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése és a
fenntartható fejlődés előmozdítása. Az ERFA célja, hogy a
régiók
között
mutatkozó
egyenlőtlenségek
kiküszöbölésével erősítse az Európai Unió gazdasági és
társadalmi kohézióját, míg az ESZA a humán erőforrásba
történő beruházásokat segíti, a foglalkozást és oktatást
ösztönző projektekre koncentrál EU-szerte. Ugyanakkor a
legsebezhetőbb,
szegénységnek
leginkább
kitett
célcsoportok helyzetén is igyekszik javítani.
Célja
A három alap fő célja beruházások és képzések
támogatása. Az Európai Unió és régiós politikája
prioritásként kezeli az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság megvalósítását, ezért ezek az alapok az
energiahatékonyság
javítására
és
megújuló
energiaforrások
használatára
fordíthatók
az
önkormányzatoknál.
A finanszírozási lehetőségek ismertetése
A három alap működésére vonatkozó elveket, szabályokat
és előírásokat a közös rendelkezésekről szóló rendelet
rögzíti.

A 2014-2020-as programozási időszakban az alábbi 15
ország jogosult a Kohéziós Alap támogatására: Bulgária,
Ciprus,
Csehország,
Észtország,
Görögország,
Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és
Szlovénia. Az Európai Unió összesen 63,4 milliárd eurót
irányoz elő a következő tevékenységekre:
transzeurópai közlekedési hálózatok;
környezeti beruházások: beleértve az energiával,
közlekedéssel, energiahatékonysággal összefüggő
területeket, és a megújuló energiák használatát.
Az ERFA számos nagy prioritású területre összpontosítja
támogatásait, az úgynevezett "tematikus koncentráció"
jegyében:
Innováció és kutatás;
Digitalizáció;
Kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása;
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság.
Az ESZA olyan képzéseket támogat, amelyeken az
alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó beruházások
kivitelezéséhez szükséges készségeket lehet elsajátítatni,
azaz nem beruházásokat finanszíroz, hanem a tudás és
készségek megszerzésének fontos eszköze.
A három alapot elsősorban országos szinten, majd
regionális vagy helyi szinten kezelik. Ez azt jelenti, hogy
tagállamtól függően, az önkormányzatok az államtól vagy
a regionális kormányzattól kérhetik a közvetlen
támogatást vagy kedvezményes kölcsönt.
A támogatások mértéke és feltételei az adott ország által
meghatározott finanszírozási eszköztől függnek.
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A 2021-2027-es uniós költségvetési keret elemeként az új
regionális fejlesztési és kohéziós politika 5 fő célkitűzésen
alapszik:
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Okosabb Európa - innováció, digitális technológiák
fejlesztése, gazdasági átalakulás és a kkv-k
támogatása;
Zöldebb,
karbonmentes
Európa,
a
Párizsi
Megállapodásban foglaltak teljesítése és befektetés az
energetikai átalakulásba, a megújuló erőforrásokba és
a klímaváltozás elleni harcba;
Összekötött Európa – stratégiai közlekedési és digitális
hálózatok;
Szociálisabb Európa;
Közelebb a polgárokhoz – helyi fejlesztési stratégiák és
fenntartható városfejlesztés támogatása EU-szerte.
Az ERFA és a KA erőforrásainak 65-85%-a az első két
célkitűzést támogatja majd a tagállamok relatív
gazdagságához mérten, ami fontos lehetőséget jelent a
helyi szintű, alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó
intézkedések számára.

2020-as
időszakban
ERFA-támogatásra
a
helyi
önkormányzat Integrált és Fenntartható Városfejlesztési
Stratégiájának keretében lehet pályázni. Ezekben a
stratégiákban külön fejezet foglalkozik az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság kialakításával.
Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság kialakítására
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében megvalósuló
két intézkedés költségvetése 462000 euró volt külső
homlokzatok felújítására és új fűtési és hűtési
berendezésekre. Továbbá az önkormányzat olyan tanulók
segítségét is igénybe vette a berendezések üzembe
helyezésére, akik az ESZA által finanszírozott speciális
fűtés- és hűtésszerelési képzéseken vettek részt.
Mivel mindkét homlokzat védelem alatt állt, az épületek
alapvető megjelenésén nem lehetett változtatni, így az új
külső szigetelés közvetlenül a téglára és egy réteg
habarcsra került.

Az EU alapok előnyei és hátrányai
Fő előnyök:
Közvetlen
támogatások
vagy
kedvezményes
kölcsönök, amelyek csökkentik a helyi önkormányzat
gazdasági terheit.
Az alapokat nem uniós, hanem helyi vagy regionális
szinten kezelik.
Fontos forráslehetőség.
Az energiaköltségek és a helyi szén-dioxid-kibocsátás
csökkenése.
Előforduló hátrányok:
Néhány esetben a támogatási kérelemhez szükséges
dokumentumok megnehezítik a pályázat elkészítését.
A támogatásra irányuló pályázatot a felelős
közigazgatási szerv vizsgálja meg és értékeli, ami
hosszú időt vehet igénybe.
Nagy a konkurencia.
Önkormányzati épületek energetikai felújítása - Cieza,
Spanyolország
Cieza önkormányzatának két fő épülete igényel
mélyfelújítást: a városi tanács és a helyi bíróság épülete.
Mindkét épület műemlékvédelem alatt áll, így a
hagyományos megoldások nem alkalmazhatóak a külső
burkolat felújításakor.
Ez azt jelenti, hogy a javasolt építészeti megoldások
jelentősebb forrásokat igényelnek, így az uniós alapok
igénybevétele komoly segítség.
Spanyolországban, ahogy más tagállamokban is, a 2014-
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Az épületek főbb adatai (Városháza/Bíróság):
2

Épületek felszíne: 1 492/1 490 m
Éves energiafogyasztás (villamos áram):
61193/44252 kWh
Város és ország
Beruházási projekt
SECAP ágazat
Év
Támogatás fajtája
Energiamegtakarítás
Költségmegtakarítás
Termelt zöld energia
Környezeti hatás

Összefoglaló táblázat
Cieza, Spanyolország
Középület felújítása
Középületek
2018
ERDF
37 010 kWh/év
2 970 €
nincs adat
12,25 t CO2/év

Éves energiaköltség: 4895,45/3540,17 €
A KA és ERFA által finanszírozható intézkedések
Megújuló energiákba történő beruházás
Energiahatékonysági beruházás

Ez az adatlap egy támogatási lehetőségeket bemutató sorozat része,
amely elérhető itt: Finanszírozási és Támogatási Lehetőségek

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának támogatásával, a 754162 sz. támogatási szerződés keretében valósul
meg. A dokumentum tartalmáért a Compete4SECAP projekt kizárólagos felelősséggel tartozik, és az abban megfogalmazott vélemény nem feltétlenül
tükrözi az Európai Unió álláspontját.

