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 Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 12. 
számú napirendi pontja 

Javaslat a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás pályázat 
benyújtására 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Tolna Megyei Önkormányzat a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás 
társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében pályázatot kíván benyújtani a 
KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívásra.  

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 felhívás alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését 
szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai 
módszertan összeállításával, valamint ez alapján készülő megyei szintű 
klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. A cél elérését a felhívásban foglalt 
feltételek mentén megyei önkormányzatok, központi költségvetési szervek és civil 
szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a Kormány, akik biztosítani 
tudják a módszertan kialakítását, stratégiák elkészítését a helyi közösségek 
bevonásával.  

A felhívás kétféle műszaki-szakmai tartalom megvalósítását célozza. 

1. „Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiákban”
című projektre a Klímabarát Települések Szövetsége tud pályázni max. 400 millió 
forint támogatási összegig. A megvalósítás során kidolgozott módszertani útmutató 
biztosítja a készülő térségi- és települési klímastratégiák egységességét, 
koherenciáját, magas szakmai minőségét és hatékonyságát. A kifejlesztett szakmai 
módszertani tartalmak megismertetésére, a szemléletformálásához a Klímabarát 
Települések Szövetségének szoros partnerségi viszonyt kell kialakítania a megyei 
önkormányzatokkal. 

2. A megyei önkormányzatok megyei éghajlatváltozási platformok létrehozására
jogosultak pályázatni. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg 
legfeljebb 30 millió forint. A megvalósítás megyei klímastratégiák kidolgozását, és 
azzal kapcsolatban tudásmegosztást, platform létrehozását foglalja magában. A 
megyei klímastratégiák kidolgozására - a Klímabarát Települések Szövetsége által 
összeállított módszertan alapján, velük együttműködve - a megyei szereplők 
(települések, érintett állami szakigazgatási szervek, felső, illetve középfokú oktatási 
intézmények, megyei vállalkozói szféra képviselői, civil szervezetek stb.) aktív 
bevonásával kerül sor. A megyei klímastratégiák elkészítéséhez és 
megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények (konferenciák, workshopok, 
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figyelemfelkelő akciók) elsődlegesen szemléletformálás, tudásmegosztás jellegűek, 
amelyek összegzését, végtermékét képezik az azonosított cselekvési irányokat 
kijelölő megyei klímastratégiák. 
A klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 
tudásmegosztások célja a megyei döntéshozók és közvélemény klímaváltozással 
kapcsolatos ismereteinek bővítése, szemléletformálás. Az e témakörhöz köthető 
tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos 
szakmai kommunikáció feltételeinek hosszú távú biztosításához megyei 
éghajlatváltozási platformok létrehozása, működtetése szükséges. A platform 
feladata 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. 
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A 
támogatási kérelem benyújtása 2015. november 9-től 2016. június 30-ig lehetséges 
online, elektronikus kitöltő program segítségével A projektvégrehajtás időtartama a 
projekt megkezdésétől számított 18 hónap. Kötelező indikátorvállalás: a klíma-
alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióban aktívan résztvevő 
lakosságszám 2000 fő/megyei projekt. Fenntartási kötelezettség: a projekt keretében 
létrehozott megyei éghajlatváltozási platformot 5 évig kell működtetni.  
 
A pályázat előkészítéséhez a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály egyeztetéseket 
folytat együttműködő partnerekkel, az osztály egy munkatársa részt vett a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban a felhívás kapcsán tartott tájékoztatón. 
 
Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!    
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2015. (XI. 27.) 
közgyűlési határozata a KEHOP-1.2.0 
Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás pályázat benyújtásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a KEHOP-1.2.0 
Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás pályázat benyújtására; megyei 
éghajlatváltozási platformok létrehozására, 
működtetésére. 
 
Felelős:        Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      2016. június 30. 

 
 
Szekszárd, 2015. november 12. 
 
 
          Fehérvári Tamás 
        a Közgyűlés elnöke 


