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A projektet az Európai Bizottság támogatta  – DG ENV

A kampány egyik fontos eleme a
Display címke, mely információkat
tartalmaz az önkormányzati épüle-
tek energiafogyasztására, CO2

kibocsátására és vízfogyasztására
vonatkozóan.
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Önkormányzati intézményeink
energetikai és környezetvédelmi
hatékonyságának javítása
érdekénben

Csatlakozzon
az európai
Display
kampányhoz!

hu



A plakát >
A kiválasztott épületekben
kihelyezésre kerülŒ plakát:
eredmények, az épületre
vonatkozó adatok és
javaslatok a hatékonyság
növelésére

Display,
európai kampány 
az önkormányzati
intézmények
energiahatékonyságának
ismertetésérŒl!
EAz Európai Display kampány célja, hogy
bátorítsa az önkormányzatokat az intézményi
infrastruktúrájukra – energiafogyasztásra, CO2

kibocsátásra és vízfogyasztásra – vonatkozó
adatok széleskörı ismertetésére. Ez az elsŒ ilyen
mozgalom Európában, melyet az Energie-Cités
koordinál.

Display, induljon Ön is!
Az Európai Display kampányt a fenntartható
megoldások terjesztésére hozták létre. Célja, hogy
támogassa az épületek energiahatékonyságára
vonatkozó direktívát, mely szerepelni fog minden
(EU) tagállam szabályozásában 2006 januártól. A
direktíva elŒír ja, hogy a tagállamoknak olyan
intézkedéseket kell hozniuk, melyek támogatják az
intézményi épületek energiahatékonyságára
vonatkozó adatok publikus hozzáférhetŒségét. A
Display kampány az erre
való felkészülés lehetŒ-
ségét kínálja az önkor-
mányzatok számára.

Az Ön rendelkezésére álló
egyszerı és hatékony eszközök

> Egy plakát, mely mennyiségi és minŒségi
adatokat tartalmaz, kiegészítve az épületben
dolgozóknak tett javaslatokkal.

> Egy internet alapú számítási eszköz – az adott
épületre vonatkozó adatok bevitelét követŒen, egy
plakát generálódik, mely megadja az épület
besorolását az A és G közötti skálán terjedŒ
osztályok egyikébe

> Egy teljeskörı információs csomag, mely az Ön
segítségére lesz az általános figyelem felkeltésre
az önkormányzati tulajdonban lévŒ épületek
energiahatékonyságával kapcsolatban.

A weboldal
Egy weboldal, mely
bemutatja 
az európai Display
kampányt

<

A számítási eszköz, mely
generálja a plakátot
Pár kattintással és az on-line sugó menı
segítségével bevihetŒk az Ön épületének adatai;
az eredmények automatikusan generálódnak és
Ön azonnal megkapja plakátját (a jogosultság/
elérhetŒség csak a kampányhoz csatalkozó
települések számára biztosított).

<

10 ok, hogy
csatlakozzon a Displayhez!

Tegyen látható gyakorlati lépéseket a
klímaváltozás ellen

Világosítsa fel az önkormányzati épületek
használóit és kezelŒit

Bátorítsa elŒljáró példaadással a polgárok
környezetvédŒ magatartásának kialakulását

Végezzen adatokra alapuló felmérést a helyi
hatóságok tevékenységével kapcsolatban

Takarítson meg pénzt az alacsony hatékonyságú
épületek kiszürésével

Modellezze a hatékonyság növelés várható
eredményeit

Hasonlítsa össze épületeit egymás között valamint
más önkormányzatok tulajdonában lévŒ épületekkel

Tapasztalatcsere más önkormányzatokkal

Használja ki a már jól kidolgozott kommunikációs
eszköztárat

Az önkormányzat pozitív és cselekvŒképes
képének kialakítása és támogatása
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www.display-campaign.org

Hogyan csatlakozhat  
a Displayhez?

> Bármelyik európai önkormányzat csatlakozhat
a Display kampányhoz, méretétŒl és tulajdonában

lévŒ épületeinek számától függetlenül.

> Az Európai Display kampányhoz való csatlakozás
érdekében az önkormányzat aláírja a tagsági Chartát,
és egy éves díjat fizet a Display kampány kommuni-

kációs eszközeinek használatáért. Az éves díjra
vonatkozó információk megtalálhatók a kampány

weboldalán. Az Energie-Cité tagjai díjmentesen
csatlakozhatnak.


