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KEHOP—1.2.0-15-2016-00018 projekt
• A Fejér Megyei Közgyűlés a 2016. februári ülésén döntött a „KEHOP1.2.0. Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című felhívás
kapcsán a „Megyei Klímastratégia és Megyei Éghajlatváltozási
Platform létrehozása Fejér Megyében” című projekt elindításáról.
Támogatói döntés: 2016.09.21.; támogatási szerződés: 2016.11.02.

• A projekt fő célja a klímaváltozás mérséklése mellett a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok
meghatározása volt; a megyei társadalmi, gazdasági szereplők
(lakosság, közintézményi és vállalkozói kör) érzékenyítése a
klímaváltozásokkal kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges helyi
intézkedések, beavatkozási irányok közös meghatározása és hatékony
végrehajtásuk elősegítése.

A projekt időtartama, eredményei, indikátorai
A projekt megvalósításának időtartama:
2016. szeptember 1. – 2018. május 15. (20,5 hó)
• A projekt eredményei: 2 konferencia, 3 workshop, 4 figyelemfelkeltő
akció, 1 Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és
működtetése, 1 db, a Közgyűlés által elfogadott megyei klímastratégia
(2018.02.15.)
• Vállalt indikátor 2000 fő: a megye klíma-alkalmazkodással
kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevők száma
A projekt fizikai befejezésének dátumáig (2018.05.15.) igazolt aktív
elérések száma: 2313 fő

Záró konferencia 2018. március 21.
(Székesfehérvár, Megyeháza)
• Óvodások, iskolások számára meghirdetett klímavédelmi rajz-,
fotó- és logópályázat díjátadó ünnepsége
• Projekt eredményeinek és az elkészült klímastratégiának a
bemutatása
• Kiállítás a beküldött rajz-, fotó- és logópályázat
pályamunkáiból

Klímastratégia elfogadása óta elvégzett szakmai
feladatok
• Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
felülvizsgálatához megyei részanyag készítése (2019. január
31-ig)
• Falu Város Régió területfejlesztési szaklapban „Fejér megye
klímastratégiája” c. cikk publikálása
• Települési szintű klímastratégiák és akciótervek készülnek
(KEHOP-1.2.1 pályázati felhívás keretében)
• Az Európai Polgármesterek Szövetsége módszertanával
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek készülhetnek
(SECAP) a megyében

Események a klímastratégia elfogadása óta
• 2019 novemberében Székesfehérvár és 6 további megyei település
(Alsószentiván, Baracs, Balinka, Isztimér, Mór és Pusztavám) csatlakozott az
Agrárminisztérium által útjára indított Országfásítási Programhoz. Ennek
keretében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 2019.
november 19-én, az Országos Fásítási Program keretében Székesfehérváron,
a Petőfi parkban Dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkárral,
Dr. Cser-Palkovics András polgármesterrel, valamint Majoros Gáborral, a
Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójával fákat
ültetett.
• 2020. szeptember 7-én Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
a Vadex Mezőföldi Zrt szervezésében emlékerdő avatáson vett
részt, emlékoszlop leleplezésével és a jelképes faültetéssel.

Események a klímastratégia elfogadása óta
• 2018 márciusában „Klímatudatos Önkormányzat”, 2019 márciusában
„Energiatudatos Mentor Megye” díj
• 2019. szeptember 25-én megalapításra került a Fejér Virtuális Erőmű
Program (tagjai kialakítás alatt)
• A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetségének kezdeményezésére, a többi megyei
önkormányzattal és a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kftvel – elfogadta a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásáról szóló
stratégiai együttműködési megállapodást.
Célja a környezeti
fenntarthatósághoz történő proaktív hozzájárulás, a megyehatárokon
átívelő problémák megoldásához szükséges magasabb szintű
koordináció, közös cselekvési tervek, programok kidolgozása, különös
tekintettel a klímavédelemre és az energetikai kérdésekre.

KEHOP-1.2.1-18-Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás nyertes Fejér
megyei pályázatai (10 db)
Projekt címe

Kedvezményezett

Támogatási összeg

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Bodajkon

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

19 873 150 Ft

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csákváron

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

19 890 900 Ft

"Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16 495 495 Ft

Előszállás - Baracs - Nagykarácsony Községek közös
klímastratégiájának kidolgozása, valamint a térségi lakosság
klímatudatosságát erősítő szemléletformálása

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9 150 350 Ft

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdony
Városában

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

19 894 800 Ft

Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván
és Daruszentmiklóson

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9 810 000 Ft

Rácalmás és Kisapostag települések helyi klímastratégiájának
kidolgozása, illetve a lakosok klímatudatosságát erősítő
szemléletformálása

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11 777 000 Ft

Készüljünk az éghajlatváltozásra Szabadegyházán!

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6 932 429 Ft

Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás
Székesfehérváron

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

20 000 000 Ft

Klímatudatosság népszerűsítése Vértesbogláron

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6 280 350 Ft

Aktuális szakmai információ
• Az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el a
klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvényt, mely a
Magyar Közlöny 2020. évi 137. számában jelent meg.
• Az Országgyűlés 18/2020. (VI.4.) OGY határozata az
éghajlatváltozás mértékéből fakadó, halasztást nem tűrő
feladatokról
• 2020 Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv letölthető innen:
https://www.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_
es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
• Klímabarát Díj pályázat települési önkormányzatoknak:
http://klimabarat.hu/klimabaratdij (2020. szeptember 30-ig)

Következő események
• „Önkormányzatok a klímaváltozás elleni küzdelemben” című
konferencia a Klímabarát Települések Szövetségével közös
szervezésben (2020. szeptember 16. 10:30)
• Projektgyűjtés 2021-2027 uniós programozási időszakra
• Következő Platform ülés 2021-ben, illetve szükség esetén
• Hírlevelek aktuális eseményekről, pályázati lehetőségekről

Köszönöm a figyelmet!
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