
 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 „Komárom-Esztergom megyei 
klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása” 
 

 

Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform és titkárság munkaterve 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK: 
2018. január 01 - április 30-ig 

 
 KEM klímastratégiáról készítendő kiadvány előkészítése 
 Támogatási Szerződés módosítása 
 „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat előkészítése  
 Egyeztetések lefolytatása a települési önkormányzatokkal a KEHOP-1.2.1. kódszámú 

pályázati felhívással kapcsolatban  
 Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform ülése (2018. március 01.) 
 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ülése (2018. március 01.): a megyei klímastratégia 

elfogadása) 
 Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform 2018. I. negyedéves hírlevelének 

elkészítése 
 A Magyar Innováció és Hatékonysági Nonprofit Kft. által szervezett, „Energiahatékonysági 

kiválósági pályázat” díjátadó ünnepségen való részvétel. Helyszín: Budapest, Országház 
(2018.03.06.) 

  „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat lebonyolítása, 
együttműködve az EDUTUS Főiskolával  

 Megújuló energiák hasznosítására workshop szervezése a megyei ipari parkok fenntartói és 
a gazdasági szervezetek részére, együttműködve az EDUTUS Főiskolával és az MI6 Nkft-vel. 

 A Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégiáról készítendő kiadvány nyomdai előállítása 
 

FENNTARTÁSI IDŐSZAK: 
2018. május 01. – december 31. 

 
 Kampány és segítség nyújtása települési hőségriadó tervek készítésére, a tatabányai 

önkormányzat hőségriadóterv példája alapján  
 Alternatív hajtásláncú közlekedésről szóló ismeretterjesztő anyag összeállítása 
 ÖKO MOZI (klímaváltozással kapcsolatos filmvetítés: Nyergesújfalu 10's Mozi) 
 Üzemlátogatással (Tatabányai Fűtőerőmű) egybekötött kihelyezett platformülés  
 Települési rendezvényre való kitelepülés (interaktív klímavédelmi sátor: 

gyermekfoglalkozások, klímavédelmi tanácsadás, sportvetélkedők) 
 „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat díjazása 

(Tata: Víz-Zene-Virág fesztivál) 
 2018 II. negyedéves Hírlevél elkészítése 
 Nagyipari ÜHG kibocsátás csökkentését célzó 

energiahatékonysági beruházások 
megvalósításának ösztönzése (megyében 
megvalósított fejlesztések, jó gyakorlatok 
összegyűjtése, azok megosztása)  
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 Oktatási intézmények klíma szempontú tanórai támogatása (PILOT előadás megtartása) 
 2018. III. negyedéves Hírlevél elkészítése 
 A megyei klímastratégiáról készített információs kiadvány eljuttatása az oktatási 

intézményekbe 
 Önkormányzati, közintézményi ingatlanok energiahatékonysági fejlesztéseinek (TOP) 

felmérése és bemutatása Komárom-Esztergom megyében, a KEM Területfejlesztései Kft. 
együttműködésével 

 2018. IV. negyedéves Hírlevél elkészítése 

2019 

 KEM Éghajlat-változási platform ülésének előkészítése és lebonyolítása 
 „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2019” pályázat lebonyolítása 
 KEHOP 1.2.1 projektek megvalósításában való részvétel 
 A Magyar Innováció és Hatékonysági Nonprofit Kft. által szervezett, „Energiahatékonysági 

kiválósági pályázat” díjátadó ünnepségen való részvétel 
 A klímaváltozással és a klíma platform működésével kapcsolatos Hírlevél negyedévente 

való megjelentetése 
 ÖKO MOZI (klímaváltozással kapcsolatos filmvetítés: Nyergesújfalu 10's Mozi, Vértes 

Agórája) 
 Települési rendezvényre való kitelepülés  
 Oktatási intézmények klíma szempontú tanórai támogatása 
 Lakossági energiatakarékossági kampányok megvalósítása 
 klímavédelmi konferencia szervezése 
 villámárvizeknek kitett területek felmérése, kiemelt természeti területek klímavédelmi 

tervének kidolgozása (egyetemek, egyetemi hallgatók bevonásával, vízüggyel, 
agrárkamarával egyeztetetten) 

 Megyei klímatudatossági tudásbázis készítése (jó gyakorlatok összegyűjtése) 
 Megyében működő „ÖKO” óvodák és iskolák számára kerekasztal megbeszélés szervezése 
 Partnerszervezetek rendezvényein való részvétel 

Az ütemterv szervezését, megvalósítását a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási 
platform Titkárság látja el és végzi, melyet a megyei önkormányzat a fenntartási időszakban 
is működtet. 


