
A STEP-IN partnerei (fogyasztói egyesületek, kutató intéze-
tek, energetikai vállalatok, szabályozó hatóságok) komoly 
tapasztalattal rendelkeznek abban, hogy miként lehet minél 
energiahatékonyabb társadalmat kialakítani. A konzorcium 
célja a fogyasztók életének jobbá tétele egy energiahatéko-
nyabb társadalomban.

A partnerek elkötelezettek abban, hogy 
a tudásuk és szakértelmük segítségével 
segítsenek azoknak, akik igazán 
rászorulnak. 
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Kérjük keresse meg a helyi kollégánkat Nyírbátorban, ha 
további információra van szüksége vagy szeretne részt venni 
a programban.

A STEP-IN célja, hogy segítsen a 
családoknak az energiával kapcsolatos 
kiadások csökkentésében, a hideg 
otthonok megszüntetésben, az energia 
használat tudatosabbá tételében és az 
energia számlák jobb megértésében. 

A STEP-IN projekt az Európai Uniótól kapott kutatási támogatást a Horizon H2020 
kutatási és innovációs program keretében. A pályázat azonosítója: 785125

STEP-IN Konzorcium Szeretné racionalizálni 
az energiafogyasztását? 
Forduljon a STEP-IN 
projekt energia 
tanácsadóihoz!

PROJEKT KOORDINÁTOR

HELYI KOORDINÁTOR

Látogassa meg a STEP-IN
Facebook oldalát 

Alacsonyabb költségek

Javuló energiahatékonyság

Magasabb komfortérzet



Energia kávézók
A félévente megrendezett Energia kávézók lehetőséget adnak 
arra, hogy barátságos környezetben egy kávé vagy tea mellett 
beszélje át energia szakértőkkel a kérdéseit. 

Energia tanácsadók
Energia tanácsadóink otthonában meglátogatva adnak részletes 
és egyedi tanácsokat Önnek, hogyan tudja energia felhasználását 
csökkenteni és saját igényeihez jobban igazítani.

A tanácsadás többek közt érinti a fűtési rendszer hatékonyságát, 
lakásának és eszközeinek energia szükségletét, valamint az 
elérhető támogatások körét. 

A STEP-IN tanácsadás fogyasztó központú. A fogyasztók részvétele teszi lehetővé, hogy valóban 
hatékony és hosszú távú eredmények jöjjenek létre mind egyéni, mind közösségi szinten. 
A projekt keretében nyújtott szolgáltatások ingyenesek. 

A projektben szakértők és fogyasztók közösen azon 
dolgoznak, hogy jobbá tegyék a fogyasztók életminőségét 
és növeljék a háztartások energiahatékonyságát. A 
projekt olyan megoldásokat alakít ki, amit a fogyasztókkal 
dolgozó szervezetek hasznosíthatnak munkájukban. A 
STEP-IN erősen épít korábbi kutatási tapasztalatokra és 
alapvető célja, hogy korábbi eredményekkel összevethető 
legyen. 

A STEP-IN projekt keretében három országban végeznek 
terepmunkát, ezek közül Magyarország, és ezen belül 
Nyírbátor térsége az egyik helyszín. A helyi sajátoságok 
megértése nélkül nem lehetünk sikeresek. 

Modern számítógépes eszközök használata
A projekt keretében használt számítógépes megoldások 
segítenek az energiahasználat jobb megértében. 

Információs kampányok
Szórólapjaink, hírlevelünk és online oldalaink további 
segítséget adnak Önnek, hogy energiahatékonyabbá tegye 
életét.  

A STEP-IN európai projektként 
segíti a fogyasztókat a hatéko- 
nyabb energiafelhasználásban.

Amit a STEP-IN kínál Ön számára

Helyszíni tanácsadással segítjük az energia 
hatékonyság erősítését és a magasabb komfortérzet elérését. 


