













    








Mi az a Napkorona Bajnokság?
A Napkorona Bajnokság egy immár 10 éve sikeresen zajló
európai kezdeményezés hazai változata: Magyarország
legnagyobb napenergiát népszerűsítő programja. A hét
európai ország részvételével zajló RES Champions
League-ben (a Megújuló Erőforrások Bajnoki Ligájában)
Németországtól Csehországon át Lengyelországig több
ezer európai önkormányzat verseng azért, hogy kinek a
területén valósul meg a legtöbb napelem- és napkollektorberuházás.
A Bajnokság célja az is, hogy egy országos program
keretében támogassa a magyar önkormányzatokat, hogy
minél többen foghassanak napenergiás fejlesztésekbe.
A versenyhez így többek között konferenciák, ingyenes
kiadványok, tanulmányutak is tartoznak.
A Napkorona Díj odaítélésében a szervező, az ENERGIAKLUB
mellett egy független szakmai testület, a Napkorona
Tanács dönt. Tagjai között a Magyar Épületgépészek
Szövetsége ugyanúgy képviselteti magát, mint a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége, vagy a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Mi a nyertesek díja?
	A 3 települési kategória arany, ezüst és bronz fokozatú
díjazottjai a magas presztízs és PR értékű Napkorona
Díjat nyerik el (a győztes települések azok, ahol
a lakosságszámhoz viszonyítva a legmagasabb
a napenergia-felhasználás),
n	a díjhoz egy „Napkorona Bajnok település” tábla is jár,
n	a magyar települések az európai versenyben is
automatikusan részt vesznek: a tavalyi évben megtartott
nemzetközi díjátadón, a franciaországi Dunkerque
n

városában Orosháza különdíjas lett – 2011-ben
a nemzetközi díjátadó Prágában lesz,
n	a nyertes települések által írt bemutatkozó cikkek
a Bajnokságban részt vevő országokban terjesztett
hírlevélbe is bekerülnek,
n	a települések a Bajnokság honlapján is bemutatkozási
lehetőséget kapnak,
n	a Bajnokság nagy médiaérdeklődés mellett zajlott:
2010-ben szinte valamennyi nagy országos lap beszámolt
róla, illetve a megyei lapok is többször tudósítottak
az aktuális eseményekről, illetve a nyertesekről.

Miért éri meg részt vennie
a Bajnokságban?
A Bajnokság jó alkalom arra, hogy
n	egy önkormányzat tájékozódjon, hogy a településükön
milyen mértékű a lakossági vagy céges napenergia
felhasználás. Ez a későbbi tervezett energetikai vagy
energiahatékonysági beruházások esetében rendkívül
hasznos információ lehet,
n	a lakosságot megfelelő információval lássa el az
önkormányzat: melyek a napenergiában rejlő
lehetőségek, melyek a nehézségek, a legfontosabb
kérdések, pl. pályázatok, finanszírozás.
n	alátámassza a település fenntarthatósági,
környezetvédelmi törekvéseinek kommunikációját,
így PR értékkel is bír,
n	kapcsolatokat építsen, friss információkhoz jusson hozzá.

Tekintse meg a „Nyerni a
napenergiával!” című filmünket
a YouTube-on!

Miért érdemes településének a
napenergiában gondolkodnia?

Mi a dolguk, ha részt kívánnak
venni a Bajnokságban?
A Bajnokságban való részvétel ingyenes, Önöknek csupán
annyi dolguk van, hogy feltöltik és frissítik a településüknél
szereplő adatokat a www.napkoronabajnoksag.hu oldalon.
Részleteket a honlap „Napkorona Bajnokság” menüpontja
alatt találhatnak, ahol további ötleteket is olvashatnak arról,
hogyan gyűjthetik össze településük „napos” adatait.

Orosházán például a városi hirdetőtáblákra került ki egy
látványos felhívás, amelyen egyrészt tájékoztatták a
lakosokat a versenyről, illetve megadták az email címet,
ahová az adatokat várták. Hasznos lehet a helyi városi
TV-vel vagy helyi lappal közös felhívás, de a település
honlapja is kiválóan használható a lakosság elérésére.

Hogyan segítheti a településén
élőket a napenergia
hasznosításban?
Egy önkormányzat számtalan közvetett módon
támogathatja a helyi törekvéseket: ösztönzővé alakíthatja
a helyi rendeleteket, pályázati tanácsadást nyújthat, vagy
akár egy települési energia-napot is szervezhet.
A németországi Rettenbach an Auerberg város példája
mutatja, hogy egy önkormányzat sokat tehet akár a
kedvezőbb árak kialakításáért is, például azzal, hogy közös
lakossági árajánlatkérést szervez.
Ismerkedjen meg az ENERGIAKLUB a témába vágó
ingyenes kiadványaival, amelyeket a Bajnokság
honlapjáról érhet el:
n	Nyerni a napenergiával!
n	Megújulók otthon
n	Követendő példák
n	Lakcímke

A Zala megyei Gelse településen például a 2010-ben
installált napkollektorok az iskola, az óvoda, a tornaterem,
a tanuszoda és a medencék vizének fűtéséhez is
hozzájárulnak. A 2009-es Regionális Operatív Program
(ROP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Pprogram
(TÁMOP) segítségével megvalósított beruházás 60-70
százalékkal csökkenti a gázenergia-költséget! Gelse egy
a példák közül arra, hogy az emelkedő gáz- és fosszilisenergiahordozó-árak mellett miért hasznos (sőt, egyes
esetekben létszükséglet) egy önkormányzatnak a
gyakorlatilag ingyen rendelkezésre álló napenergiában
gondolkodnia. 2011-ben érdemes az Új Széchenyi Tervben
meghirdetett pályázati lehetőségeket tanulmányozni.

Napos versengést kívánUNK!
A Napkorona Bajnokság
honlapja:
www.napkoronabajnoksag.hu

A nemzetközi honlap:
www.res-league.eu

A programról további
információ kérhető:
Kovács Emese, projektvezető; tel.: 06/1 411-3520;
kovacsemese@energiaklub.hu









