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A pályázat célja



A pályázat célja

● Célja: Olyan, már meglévő jó gyakorlatokkal, példamutató ötletekkel, intézkedésekkel 

rendelkező települések díjazása, támogatása és népszerűsítése, akiknek fontos a 

környezetükben fellelhető természeti erőforrások fenntartható használata, a 

klímatudatosság. 

● Pályázók köre: A pályázaton csak települési önkormányzatok indulhatnak, településmérettől 

függetlenül. 

● Nevezési díj: Nincs.



Pályázati dokumentumok



Pályázati dokumentumok

● Aláírt, szkennelt jelentkezési lap.

● Hiánytalanul kitöltött online pályázati űrlap.

● Az online pályázati űrlaphoz internetes hivatkozás formájában csatolandók a pályázat 

szempontjából releváns dokumentumok.



Témakörök



Az online pályázati űrlap témakörei 

● Éghajlatvédelem, klímastratégia

● SEAP, SECAP akcióterv

● Megújuló energia, épületenergetika

● Klímatudatossági kampány

● Energiahatékonysági kampány

● Éghajlatvédelmi, környezetvédelmi alap

● Energiahatékonysági, megújuló energetikai 
beruházás

● Energia audit

● Klímaadaptációs beruházás

● Energiahatékonysági szakértő

● Beruházások

● Civil kapcsolatok

● Kommunikáció



A pályázatok értékelése



A pályázatok értékelése

● A pályázatokat a Klímabarát Települések Szövetsége által felkért öt tagú zsűri értékeli és bírálja el.

● A pályázó önkormányzat mennyire járul hozzá a klímatudatos, környezetbarát települési beruházások 

ösztönzéséhez, a klíma- és természetbarát intézkedések népszerűsítéséhez.  

● A pályázó önkormányzat az intézkedéseivel milyen mértékben járul hozzá a helyi lakosok környezeti 

körülményeinek javításához (pl. levegőtisztasághoz, energiahatékony fűtéshez, stb). 

● A pályázó önkormányzat mennyire járul hozzá a településen található természeti környezet és az 

ezzel kapcsolatos értékek fenntartható hasznosításához, megőrzéséhez. (pl. közösségi kertek, 

biogazdálkodás, helyi termelők támogatása stb.)



A pályázatok díjazása



A pályázatok díjazása

● Promóciós videó készítése a nyertes önkormányzat klímavédelmi tevékenységeiről, illetve 

megjelenés a KTSZ kommunikációs csatornáin.

● 10 óra szakértői tanácsadás a fenntarthatóság, éghajlatvédelem, környezetvédelem témakörében.

● Éves tagdíj elengedése a KTSZ tagjainak, a Klímabarát Települések Szövetségéhez újonnan 

csatlakozóknak pedig egy év ingyenes tagság.



Díjátadó konferencia



Díjátadó konferencia

● Ünnepélyes díjátadó konferencia a pályázó önkormányzatok számára, amelynek tervezett időpontja 

és helyszíne: 2020. november 10. Budapest, Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont.  

● A pályázatok jellegétől függően több kategóriában is hirdethetünk győztest. 

● A nyertes pályázó egy szabadtéri és egy beltéri plakettben, a pályázati kiírásnak megfelelt minden 

pályázó oklevélben részesül. 



További információk

http://www.klimabarat.hu/klimabaratdij

https://www.facebook.com/klimabarat

https://www.youtube.com/watch?v=pRjwBrYrl_o

Teveli-Horváth Dorottya (+36 30 597 6960; dorottya.teveli@klimabarat.hu)
Gál Péter (+36 70 411 6266; peter.gal@klimabarat.hu)
Sisak Dávid (+36 30 443 5341; david.sisak@klimabarat.hu)

http://www.klimabarat.hu/klimabaratdij
https://www.facebook.com/klimabarat
https://www.youtube.com/watch?v=pRjwBrYrl_o


A pályázatok benyújtási határideje: 
2020. szeptember 30.






