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TÄVLINGSREGLER 2022 
Vem kan delta i tävlingen? 

En organisation (sökande) som deltar i tävlingen ska ha anslutit sig till ett energieffektivitetsavtal, senast före 
ansökningstidens utgång. 

En företrädare för sökanden kan anmäla sin egen organisation till tävlingen. Alternativt kan sökanden delta i täv-
lingen anmäld av en samarbetspartner (anmälare). Då ansvarar anmälaren för att sökanden har gett sitt samtycke 
och för att uppgifterna är korrekta. 

Det går också att delta i tävlingen med en energieffektiviseringsinsats som är gemensam för flera aktörer. 

Med hurdana energieffektiviseringsinsatser kan man delta i tävlingen? 

Man deltar i tävlingen genom att föreslå ett genomförd konkret insats som främjar effektivare användning av 
energi. Det kan vara fråga om en teknisk eller driftteknisk åtgärd, ett tillvägagångssätt/en verksamhetsrutin i or-
ganisationen, kommunikation, en kampanj, utbildning eller någon annan insats som främjar energieffektivitet.  

Den energieffektiviseringsinsats som anmäls till tävlingen ska vara genomförd under antingen innevarande eller 
föregående år (2021–2022). Det går också att delta i tävlingen med pågående insatser som är av fortlöpande natur. 
Det går inte att delta med energieffektiviseringsinsatser som är på planerings- eller idéstadiet. 

Den energieffektiviseringsinsats som ställs upp i tävlingen kan inte vara en produkt som är till försäljning. 

Hur går det till att delta?  

För att delta i tävlingen ska man fylla i anmälningsblanketten på nätet senast 18.10.2022.  

Vid behov kan deltagarna ombes att ge ytterligare information om den energieffektiviseringsinsats som ställts 
upp. 

De anmälda uppgifternas offentlighet 

Tävlingsarrangören har rätt att publicera de uppgifter om den anmälda energieffektiviseringsinsatsen som sökan-
den meddelat.  

Sökanden eller anmälaren ansvarar för att tävlingsarrangören fritt kan utnyttja det foto som bifogats tävlingsan-
sökan som en del av kommunikationen om tävlingen. 

Hur utses vinnarna? 

En jury utser vinnarna utifrån sina prioriteringar och efter eget gottfinnande. 

Vinnarna kungörs på sidan energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi och i sociala medier.  

Vad får vinnarna i pris? 

Vinnarna får rätt att använda symbolen ”Årets Energigeni 2022” i sin kommunikation. 

Media informeras om vinnarna, som uppmärksammas på energieffektivitetsavtalens webbplats och i annan kom-
munikation kring avtalen. De vinnande bidragen fotograferas. 


