LLP-LDV/TOI/2007/IT/195
TRA.I.N.E.R. – Transferring Innovation and Network in Renewable Energies

A TRA.I.N.E.R. PROJEKT

ÖSSZEHASONLÍTÓ-ÖSSZEGZŐ
JELENTÉS
2 SZAKASZ: A CÉLCSOPORT SZÜKSÉGLETEINEK
FELMÉRÉSE

‘Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi,
és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.’
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BEVEZETÉS
A szükségletek felmérése, melyet ez az összefoglaló jelentés bemutat, a TRAINER projekt része.
A projekt a Leonardo da Vinci Program társfinanszírozásában valósul meg, általános célja, hogy
növelje a megújuló forrásokból nyerhető energia előállításával kapcsolatos ismeretek szintjét.
Jelen beszámoló széleskörűen alkalmazott tevékenységek összegző és összesített kivonata, mely
érintette a projekt összes részvevőjét, és lehetőséget adott arra is, hogy kisebb, egy-egy
területre koncentráló beszámolók jöhessenek létre, melyek e jelentés nélkülözhetetlen részei.

KIVONAT
A TRAINER projekt 2. szakaszának általános célja, hogy az érintett lakossági fogyasztók, illetve
a különböző profilú vállalatok képzésének és információs igényének merítését kiszélesítse,
annak érdekében, hogy információhoz és összehasonlítható adatokhoz juttassa azokat.
Az azonos módszertani eszközök használata, mint például a szerkesztett kérdőívek, az interjúk
és a fókuszcsoportok, lehetővé tette az összehasonlító adatok más és más területeken történő
összegzését.
Mindezek eredményeképpen, a kutatás által érintett sokféle terület között világosan
kimutatható szociális és gazdasági különbségek ellenére, lehetőség nyílt egy meglehetősen
egységes információs egység beazonosítására, mely hozzájárul ahhoz, hogy a fent ismertetett
igényt jobban meg lehessen határozni:
-

Még mindig nagyon alacsony az információs szint mind a vállalatok, mind a lakosság
esetében.

-

Az ár-érték arány gazdasági szempontú, negatív felfogása jelenik meg, mely gátat vet a
megújuló források elterjedésének.

-

A következő években a megújuló erőforrások szélesebb körű felhasználásának elvárása
mutatható ki.

-

Pontosabb és független információra van szükség az olyan technológiák, erőművek
működéséről, melyek megújuló erőforrásokból állítanak elő energiát, (főleg a
napelemekről).

Végül, egy meglehetősen meglepő és a jövőre nézve reményteljes adat is napvilágot látott: a
kétségek és az információhiány ellenére a megkérdezett magánszemélyek és vállalatok mintegy
86%-a tervezi, hogy az elkövetkező öt évben energiafelhasználását visszafogja, illetve alkalmaz
megújuló erőforrásokra épülő eszközöket. Mindez azt jelenti, hogy a megújuló erőforrások
kultúrája, illetve a velük szemben tanúsított magatartás változóban van, így a TRAINER projekt
hozzájárulhat a folyamatosan növekvő képzési és információs igények kielégítéséhez.
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A 2. SZAKASZ CÉLJAI
A tevékenységeknek, a TRAINER projekt általános szerkezetével összhangban, három fő célja
van:
1. a célcsoportok szükségleteinek átfogó megértése annak érdekében, hogy biztosított legyen a
hatékonyság a projekt kimeneteivel kapcsolatban, illetve, hogy meg lehessen határozni a
szükséges finomításokat.
2. a különböző érintett területek szükségleteinek összehasonlítása annak érdekében, hogy a
különböző szükségleteken alapuló, differenciált információs csomagok jöjjenek létre.
3. az érintettek szerepének megerősítése, bevonva őket a szükségletek felmérésének
szakaszába, annak érdekében, hogy biztosított legyen a tevékenység széles körű elterjedése,
valamint a szoros kapcsolat alakuljon ki a projekt és a célcsoport között.

A BEVONT TERÜLETEK ÉS CÉLCSOPORTOK
A földrajzi területek, melyeket a szükségletek felmérésébe bevontak, megfeleltek a projekt
résztvevőinek, vagyis:







Madrid - (területi elemzés, készítette: BESEL).
Ruse (Bulgária) - (területi elemzés, készítette: Association Municipal Energy Agency-Rousse).
Magyarország (területi elemzés, készítette: Hydea Tanácsadó Kft.).
Firenze megye/Toszkána tartomány (területi elemzés, készítette: CIPA-AT Tuscany).
Forlì-Cesena megye (területi elemzés, készítette: ARTEMIS és Forlì-Cesena tartomány).
Rovigo megye (területi elemzés, készítette: Talete).

A célcsoportok, melyeket a minőségi és mennyiségi elemzés érintett, a következők voltak:





lakossági fogyasztók,
vállalatok,
oktató és képző szervezetek,
műszaki szakemberek és döntéshozók.
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MÓDSZERTAN ÉS ESZKÖZÖK
A minőségi és mennyiségi információk összegyűjtése a következő módszerek és eszközök
felhasználásával történt:
KÉRDŐÍVEK
Egy 15 kérdésből álló kérdőív készült el, hogy megvizsgálja a megújuló erőforrásokból nyert
energia előállításával kapcsolatos attitűdöket, az energiatakarékossági magatartásformákat, a
jövőről való vélekedést, mely szerint új forrásokat kell felhasználni az energia előállítására,
illetve a képzés és tájékoztatás szükségességét.
FÓKUSZCSOPORTOK
A lakossági fogyasztókból, vállalatokból, műszaki szakemberekből és döntéshozókból álló
fókuszcsoportok szerepe az volt, hogy részletesen tanulmányozzák a kérdőívek vizsgálata során
felmerült fontos szempontokat.
A fókuszcsoportok szerkezete minden területen ugyanaz volt. Később a csoportok néhány olyan
szempontot is megvizsgáltak, melyek az egyes földrajzi területeken jelentkeztek.
MÉLYINTERJÚK
Ez az eszköz, a fókuszcsoportok munkájának kiegészítéseképpen, lehetőséget nyújtott
többletinformáció megszerzésére is azáltal, hogy releváns célcsoportokat szólaltatott meg
(lakossági fogyasztókat, vállalatokat, és döntéshozókat).
KUTATÁSI TERÜLETEK
Az interjúk, a fókuszcsoportok és a kérdőívek néhány, korábban meghatározott területet
azonosítottak. Mindez lehetővé tette az összehasonlítható adatok és információk megszerzését,
és a kérdőívekből nyert információ összekapcsolását az interjúk és a fókuszcsoportok
tapasztalataival.
A főbb vizsgált területek a következők voltak:
 Tudásszint a megújuló erőforrások energiatermelésével kapcsolatban.
 Információs csatornák és források.
 A megújuló energiaforrások iránt tanúsított magatartásformák.
 Képzési és információs igények.
 Elégedettség az
felhasználásával.

információs

technológiáknak

az

információterjesztésben

való
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MINTACSOPORT
Kérdőívek alkalmazása
567, a lakosságnak szóló kérdőív kitöltésére került sor, valamint 170 kérdőív kitöltése történt
meg a vállalatok részéről. A bevont terültek a következők voltak: Magyarország, Madrid, Ruse
(Bulgária), illetve Olaszországból Firenze, Forlì-Cesena és Rovigo megye.
Az alábbi ábrák információkkal szolgálnak a lakossági és vállalati mintavételről:
LAKOSSÁG (567 KÉRDŐÍV)
NEM
NA
7%

NŐ
41%

FÉRFI
52%

26-50
27%

51 ÉV
FÖLÖTT
7%

KOR

NA
6%
25 ÉV
ALATT
60%

Az 1. és 2. ábra bemutatja a lakossági válaszadók nemének és korának megoszlását. Az 1. ábráról leolvasható a férfi válaszadók 57%-os, illetve a nők 41%-os
részvétele, a 2. ábra pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a válaszadók 60%-a 25 évnél fiatalabb, 27%-a 26-50 éves, és csupán 7%-ra tehető az 51 évnél
idősebbek aránya.

VÁLLALATOK (170 KÉRDŐÍV)
BEOSZTOTTAK
11-50
25%

50-250
12%
TÖBB MINT 250
5%

< 10
43%

NA
15%

3. ábra: a diagramról leolvasható a kérdőíves felmérésbe bevont vállalatok összetétele. A megkérdezettek 43%-a foglalkoztat 10-nél kevesebb
munkavállalót, 25%-uk 10-50 dolgozót, 12% 50-250-et, míg csupán 5%-ra tehető az olyan vállalatok aránya, melyek több mint 250 embernek
adnak munkát.

Interjúk és a fókuszcsoportok
Mindösszesen 10 fókuszcsoport (2 Magyarországon, 2 Spanyolországban, 2 Bulgáriában, 2 pedig
Forlì-Cesena tartományban) és 35 interjú lefolytatására került sor.
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A SZÁMSZERŰ ADATOK ELEMZÉSÉBŐL KIOLVASHATÓ FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK
(ÖSSZEGZŐ JELENTÉS A KÉRDŐÍVEK KAPCSÁN)
Az általános információs szint még mindig alacsony (mind a lakossági fogyasztók, mind a
vállalatok esetében).
Az átfogó információs szint igen alacsony, ahogy azt az alábbi két diagram is bemutatja. A
kérdőívet kitöltő lakossági fogyasztók és a vállalatok nagy része kevés vagy részleges
információval rendelkezik csupán, míg a lakossági fogyasztók mindössze 7, a vállalatoknak pedig
15%-a álltja, hogy alapos tudással rendelkezik a témában.
Érdekes megfigyelni, hogy a lakossági fogyasztók és a vállalatok által adott válaszok
egybecsengnek.
Általános információszint a megújuló erőforrásokról
Lakosság
7%

3%

3%

57%

30%

semmi

elenyésző

részleges

alapos

na

4. ábra: bemutatja a lakosság információs szintjét a megújuló erőforrások kapcsán. Figyelemre méltó, hogy a válaszadók 90%-a csupán elenyésző
vagy részleges ismeretekkel rendelkezik a témában.

VÁLLALATOK
15%

1%

2%
40%

42%

SEMMI

ELENYÉSZŐ

RÉSZLEGES

ALAPOS

NA

5. ábra: a diagram bemutatja a vállalatok tájékozottságát a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Figyelemre méltó, hogy a megkérdezettek 84%-a állítja,
hogy kevés, vagy csupán részleges tudással rendelkezik a témában.
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A magas költségek és a hatékonyság az a két tényező, melyekről úgy vélik, hogy jelenleg a
leginkább gátolják a megújuló források terjedését.
A lakossági fogyasztók és a vállalatok a megújuló erőforrások legjelentősebb hátrányaként
elsősorban a még mindig magas árat említették meg.
A lakosságtól és a vállalatoktól származó adatok összehasonlításából kitűnik, hogy a lakossági
fogyasztók sokkal fontosabbnak tartják a negatív környezeti hatásokat, mint a vállalatok,
melyek elhanyagolhatóbbnak tartják azokat.
A válaszadók által megjelölt főbb hátrányok
LAKOSSÁGI FOGYASZÓK
93

MEGBÍZHATATLAN

162

NEM ELÉG HATÉKONY

364

MAGAS KÖLTSÉGEK
79

NEGATÍV KÖRNYEZETI HATÁS

102

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

108

NINCS HATÁSA / IGAZI HÁTRÁNY

108

NA

6. ábra: a grafikon a megújuló forrásokból származó energiák főbb hátrányait mutatja be, a lakossági fogyasztók véleménye alapján. Az adatok
nem százalékosak, hanem a válaszok számát jelölik, mert a válaszadóknak lehetősége volt arra is, hogy több választ jelöljenek meg.

VÁLLALATOK

15

MEGBÍZHATATLAN

37

NEM ELÉG HATÉKONY

118

MAGAS KÖLTSÉGEK
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI
HATÁS
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

11
4

NINCS HATÁSA/IGAZI HÁTRÁNY

43

NA

43

7. ábra: a grafikon a megújuló forrásokból származó energiák főbb hátrányait mutatja be, a vállalatok véleménye alapján. Az adatok nem
százalékosak, hanem a válaszok számát jelölik, mert a válaszadóknak lehetősége volt arra is, hogy több választ jelöljenek meg.
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Az internet már ma is az információszerzés legfontosabb eszközeinek egyike.
Az alábbi két ábra bemutatja, hogy a lakossági válaszadók, illetve a vállalatok milyen infokommunikációs eszközöket használnak fel a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteik
elmélyítésére. Az internet magasan kiemelkedik a főbb információs források közül, melyekre a
lakosság és a vállalatok támaszkodnak, de azt is érdemes megfigyelni, hogy a szakmai
szervezetek is milyen fontos információs csatornák a vállalatok számára.
A felhasznált információs források

LAKOSSÁG

22%

ÚJSÁGOK
7%

56%
21%

33%

0%

10%

4%
24%

36%

2%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

sok
NA

4%

75%

19%

semmi
kevés

40%

45%
6%

1%

43%
41%

FIGYELEMFELHÍVÓ KAMPÁNY OK

2%

70%

14%

TV, RÁDIÓ

20%

0%
70%

80%

90%

100%

8: ábra: a grafikon megjeleníti, hogy milyen arányban használják a válaszadók a főbb info-kommunikációs forrásokat a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó ismereteik szélesítésére. Érdekes megfigyelni, hogy a válaszadók 49%-a azt állítja, hogy sok információhoz jut az internet segítségével,
34%-uk pedig a televízióból és a rádióból szerzi értesüléseit.

VÁLLALATOK

ÚJSÁGOK
INTERNET
TELEVÍZIÓ, RÁDIÓ
TEMATIKUS MAGAZINOK
FIGYELEMFELHÍVÓ KAMPÁNYOK
KIÁLLÍTÁSOK ÉS SZEMINÁRIUMOK
VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGEI
SZOLGÁLTATÓ

17%
16%
28%
15%
27%
19%
22%
28%

59%

10%

20%

47%

16%
37%

51%
26%

25%

13%
30%

40%
38%
85%
30%

8%
9%
9%
7%
9%

34%

41%

3%
EGYÉB0%
0%

16%

41%

40%

50%

28%
24%
60%

70%

80%

semmi
kevés
sok

10%
10%
90%

NA

100%

9. ábra: a grafikon megjeleníti, hogy milyen arányban használják a válaszadók a főbb info-kommunikációs forrásokat a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó ismereteik szélesítésére. Az internet, melyet a vállalkozók szövetségei követnek, kiemelkedik a lakosság és a vállalatok által használt főbb
információforrások közül.
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A lakossági fogyasztók és a vállalatok szerint az elkövetkező években olyan erőművek és
technológiák használatára is sor kerülhet, melyek megújuló erőforrásokból állítanak elő
energiát, emellett erőteljesebben szorgalmazzák az energiával való takarékoskodást.
Ami a jövőbeli terveket illeti, mind a lakossági fogyasztók, mind pedig a vállalatok erősen
hajlanak arra, hogy a megújuló energia termelését célzó új technológiákat vezessenek be, és
törekedjenek az energiatakarékos magatartás kialakítására. Az alábbi két diagramból az derül
ki, hogy a fenti elképzelésekről a vállalatok 71, a lakossági fogyasztók pedig 80%-a számolt be.
Fogyasztói hajlandóság a megújuló energia termelést célzó új technológiákra vagy energia
hatékony életvitelre való átállásra
Lakossági fogyasztók

Nem
14%

Igen
86%
10. ábra: A grafikon a megkérdezettek arra való hajlandóságát mutatja, hogy energiatakarékos berendezéseket helyezzenek üzembe vagy
energiatakarékos fogyasztásra térjenek át. A lakosság 86%-a hajlandó 5 éven belül új eszközöket üzembe helyezni vagy a fogyasztás csökkentését
célzó intézkedéseket hozni.

Vállalkozások
Nem
29%

Igen
71%

11. ábra: A grafikon a megkérdezettek arra való hajlandóságát mutatja, hogy energiatakarékos berendezéseket helyezzenek üzembe vagy
energiatakarékos fogyasztásra térjenek át. A megkérdezett vállalkozások 86%-a hajlandó 5 éven belül új eszközöket üzembe helyezni vagy a
fogyasztás csökkentését célzó intézkedéseket hozni.

Az elkövetkező években várható a napenergiával és a napelemmel működő eszközök
nagymértékű elterjedése, akárcsak az energiafelhasználás csökkentésére irányuló új
fogyasztási minták megjelenése.
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A jövőbeli szándékokra vonatkozó általános kérdésen túl a kérdőívben szerepelt egy kérdés,
amely arra kérte a válaszadókat, nevezzék meg azokat az egyes intézkedéseket, amelyeket a
következő években kívánnak meghozni. A lakossági kérdőívek válaszai általánosságban nagyobb
elkötelezettséget jeleznek a vállalkozásokéihoz képest. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti,
a minta majdnem felének (567 lakossági válaszadóból 272 fő) szándékában áll napelemes
berendezéseket felszerelni és alig kevesebb azoknak az aránya, akik napkollektorokat
szereltetnének fel (247 fő az 567-ből). A vállalkozások közül mintegy 40% tervezi napelemes
rendszer üzembe állítását (70 válaszadó a 170-ből).
Tervezett intézkedések a megújuló energiaforrásokból való energiatermelés,
valamint a nagyobb energiamegtakarítás érdekében
Lakossági fogyasztók
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12. ábra: A grafikon azt mutatja, mely intézkedéseket terveznek megtenni az energiatermelés, valamint az energiafogyasztás/megtakarítás terén. Kiemelendő,
hogy a válaszadók mintegy 50%-a kíván napkollektorokat vagy napelemeket üzembe helyezni. Az adatok a válaszok számát, és nem százalékos megosztást
mutatnak.
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13. ábra : A grafikon azt mutatja, mely intézkedéseket terveznek az energiatermelés, valamint az energiafogyasztás/megtakarítás terén. Kiemelendő, hogy a
vállalkozások jelentős része (70 a 170-ből) kíván napelemeket üzembe helyezni.
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Nagy igény van a napkollektorok és napelemekre vonatkozó képzésekre/információnyújtásra,
amelyek elsősorban a berendezések üzemeltetésére és a rendelkezésre álló támogatásokra
irányulnának.
Az alábbiakban a lakossági válaszadók és a vállalkozások által jelzett információszükséglet
mértékére vonatkozó adatokat mutatjuk be.
Látványosak az adatok a lakosság és a vállalkozások tekintetében, a legnagyobb érdeklődés
egyértelműen a napelemekre irányul, amely a rendelkezésre álló állami támogatásokról való
információszerzés igényével párosul.

Képzési és információszerzési igénytípusok
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14. ábra: A grafikon a lakossági válaszadók képzési és információs igényének mértékét mutatja. Legnagyobb részük (370 válaszadó) szeretné, hogyha sokkal több
információval rendelkezne a napelemekről, ezt követik a napkollektorokról (275) valamint az állami támogatásokról szóló információk (248).
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15. ábra: A grafikon a vállalkozások képzési és információs igényének mértékét mutatja. Legnagyobb részük (117 válaszadó a 170-ből) szeretné, hogyha sokkal
több információval rendelkezne a napelemekről, ezt követik a napkollektorokról (90) valamint az állami támogatásokról szóló információk (80).
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A KVANTITATÍV ADATOK ELEMZÉSE SORÁN FELMERÜLT TOVÁBBI KÉRDÉSEK
(ÖSSZEGZŐ JELENTÉS AZ INTERJÚK ÉS FÓKUSZCSOPORTOK KAPCSÁN)
1. A berendezések árcsökkenésére vonatkozó várakozások: az a várakozás, hogy az árak
csökkenni fognak még nem teszi kellőképpen vonzóvá az ár/érték arányt: a vállalkozások
kivárják a legmegfelelőbb időt a beruházások megtételéhez (lásd Madrid-jelentés).
2. Viszonyítási pontok hiánya a lakosság és a vállakozások számára saját fogyasztásuk
felmérésére: a lakosság gyakran nem ismeri saját fogyasztásának mértékét/szintjét (lásd a
Hydea és az A.M.E.A. Rousse jelentései)
Ezen felül kiemelt annak a jelentősége, hogy objektív adatokkal szolgáljanak az egyes
háztartási felhasználók átlagos fogyasztási szintjéről, amely alapján az egyes fogyasztók
elemezhetik és értékelhetik saját fogyasztásukat. (Forli-Cesena megye jelentése).
3. Az információk túlideologizálásának kockázata: felmerült a gazdasági típusú információk
jelentős hiánya: kevés adat van arra vonatkozóan, hogy a megújuló energiák képesek
lesznek-e növelni a foglalkoztatottságot, jövedelmet generálni a vállalkozásoknak és
megtakarítást eredményezni a hagyományos energiaforrásokhoz képest. (lásd CIPA-ATjelentés)
4. A gazdaságélénkítés és a megújuló energiaforrások fejlődése közötti összefüggés: a
gazdasági ösztönzők megléte lehetővé tette a napelem-ágazat fejlődését azáltal, hogy
elősegítette a technológiához való szélesebb körű hozzáférhetést. Az ösztönző rendszer
továbbfejlesztése elősegíthetné olyan további megújuló energiaforrás típusok fejlesztését,
amelyeket korábban nem tartottak annyira fontosnak (lásd szélenergiával működő mini- és
mikroberendezések háztartások és vállalkozások számára, pl. szélgenerátor, szélturbina,
stb.)
5. Az információs szükségletek két különböző szintjének megléte: egy elemi szint és egy, a
műszaki szempontokra összpontosító szint. A szükségleteknek két szintje van: az első szinten
azok a háztartások és vállalkozások találhatóak, amelyek kevés információval rendelkeznek a
megújuló energiaforrásokról és életmódbeli, vagy gazdasági igényük van ismereteik
elmélyítésére ezen a téren. Következésképpen fontos rendelkezésükre bocsátani olyan alapvető
információkat, amelyek életmódjukra vonatkozóan is hatással lehetnek. A második szinten a
lakosság és a vállalkozások (vagy az ő műszaki szakembereik) azon információs szükségletei
állnak, amelyek már egy megfelelő szintű tudás és tudatosság alapján alakultak ki. Ezek az
információs szükségletek arra irányulnak, hogy a megújuló energiaforrások gazdasági és
technológiai potenciáljáról szerezzenek elmélyültebb tudást. Ebben az esetben az
információnyújtásnak magasabb információs szinten és alapos műszaki tartalommal kell
zajlania, magába foglalva a technológiai fejlesztéseket is.
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IRÁNYELVEK A TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEKHEZ



Kiemelten kezelni a napenergiával, különösen a napelemes technológiával foglalkozó
információs és képzési modulokat. A legvilágosabb és legegybehangzóbb információs igény a
fenti kérdés iránt fejeződött ki. Az elkövetkező években mind a lakosság, mind a
vállalkozások fontolgatják a napenergiával működő berendezések (napelemek és
napkollektorok) energiatermelésre való felhasználását. Továbbra is hiányzik a világos és
független információkhoz való hozzáférés lehetősége, illetve az energiafogyasztás
csökkenése révén a bekerülési költségek megtérülési idejének folyamatos rövidülésére
vonatkozó információk.

 Szorosabbra fűzni a kapcsolatokat iskolákkal és képzéssel foglalkozó szervezetekkel, hogy
elősegítsük bekapcsolódásukat a projekt eredményeinek ismertetésébe.
A környezetvédelem és az energia-megtakarítás új és fontos témák az oktatásban és a
képzésben. A projektben részt vevő területek diákjai és fogyasztói olyan tudatos fogyasztói
bázis képeznek, akiket a TRAINER projekttel megfelelően el lehet érni.

 A vállalkozások és a lakosság közötti megkülönböztetés áthidalása, amennyiben kiderült,
szükségleteik igen hasonlóak.
Nincs nagy különbség a vállalkozások és a lakosság között sem hozzáállásban, fogyasztói
magatartásban, sem a kvalitatív vagy kvantitatív adatok szintjén. Ennek megfelelően a
háztartások hajlamosak úgy működni, mint egy kisméretű vállalkozás és az előnyöket és
hátrányokat a családi költségvetésre gyakorolt hatása szempontjából mérlegelni, akárcsak a
kisvállalkozások.

 Létrehozni egy információs keretet, amely rendelkezik alap- és felsőszintű információkkal
(lásd A.M .E.A., Hydea, CIPA AT, Forli-Cesena megye).
Az első szintnek alapvető információkat kell biztosítania a berendezések működéséről és
gazdasági fenntarthatóságáról. Fontos elhelyezni utalásokat a jogszabályokra, a
rendelkezésre álló ösztönzőkre és olyan számítási módszerekre, amelyekkel az egyes
fogyasztók mérhetik saját energiafogyasztásukat (és az ennek megfelelő költségeiket).
A felső szint célközönsége azokból áll, akik már használnak, működtetnek megújuló
energiaforrás-alapú rendszereket, mint például mérnökök, műszaki szakemberek. Ennek a
szintnek az a célja, hogy több műszaki típusú információt szolgáltasson és felvilágosítást
nyújtson a rendelkezésre álló technológiai változásokról és az intézményi viszonyokról.
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