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PROJEKTLEÍRÁS 

 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítását. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi 
feltételeinek elősegítése érdekében kiírásra került a KEHOP 1.2.0 kódjelű pályázati felhívás, melynek 
alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, 
peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, megyei szintű 
klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási 
program segítségével. 
 
A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozandó módszertan alapján, a projekt megvalósítás 
kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával megyei klímastratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek 
a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A stratégiákban kiemelt cél a 
megyei társadalmi-gazdasági szereplők – így a lakosság, civil szervezetek, települések, oktatási 
intézmények és vállalkozói kör – érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a 
szükséges intézkedések, beavatkozási irányok meghatározása.  A projekt keretében a megyék 
létrehozzák éghajlat-változási platformjaikat is, amik a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési 
lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatásával, továbbá a helyi klímaváltozással, 
klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó 
gyakorlatok felmérésével és összehangolásával, széles körű megismertetésével, online szaktanácsadás 
biztosításával foglalkoznak a projekt időtartama alatt. 
 
A projekt megvalósítása két lépcsőben történik. A projektfejlesztési szakaszban állítjuk fel a 
projektmenedzsmentet és készítjük el a projektmegalapozó munkarészeket. Miután ezeket a 
dokumentumokat elfogadta az Irányító Hatóság, lép majd a projekt a megvalósítás szakaszába. A projekt 
megvalósítására elnyert támogatás összege 30.000.000 Ft  
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: 
 

Projektfejlesztés  
 

 felállításra kerül a projektmenedzsment szervezet, az éghajlat-változási platform 2 fős 
titkársága és a szakmai közreműködő team 
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 A projekt megvalósíthatósági tanulmánya, a klímastratégia és az ezekhez kapcsolódó 
szakértői tevékenység tárgyában közbeszerzés lefolytatása 

 Projekt megvalósíthatósági tanulmánya és mellékleteinek elkészítése 
 Eszközbeszerzés 
 Nyilvánossági és arculati elemek megvalósítása 
 projekt-menedzsment feladatok ellátása 

 
Projekt-megvalósítás (a projekt megvalósítás időtartama: 2017.03.01-2018.02.28.) 

 
 Megalakul a Komárom-Esztergom Megyei éghajlatváltozási-platform  
 A klímastratégia elkészítése, társadalmasítása, a Klímabarát Települések Szövetségével 

való jóváhagyatása, közgyűlési elfogadása 
 Projekthez kapcsolódó szakmai rendezvények (konferenciák, workshop-ok, lakossági 

figyelemfelkeltő akciók, rajz-fotópályázatok) 
 Kiadvány készítése 
 projekt-menedzsment feladatok ellátása 

 
Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform 
 
A platform feladata a megyei klímastratégia készítésének szakmai felügyelete mellett a klímaváltozással 
kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi 
klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési 
igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online 
szaktanácsadás biztosítása, rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések 
Szövetségével. Feladata még a projekt végrehajtásának figyelemmel kisérése, a lakossági akciók, 
konferenciák és workshopok lebonyolításában, a rajz és fotópályázatok előkészítésében és 
végrehajtásában való közreműködés. A platform a projekt megvalósítását követően a fenntartási 
időszakban is működni fog. 
 
Eddig megvalósított tevékenységek: 
 
A projektfejlesztési szakaszban már lezajlott a megvalósíthatósági tanulmány, klímastratégia és szakértői 
tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, ami eredményes volt. 2016. november 8-án 
kötöttük meg a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel a Magyar Innováció és Hatékonyság 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2.). Jelenleg folyik a 
megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei tervezetének 
leszállítási határideje 2016. december 15. 


