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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ORSZÁGOS MÓDSZERTAN- ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI VALAMINT SZEMLÉLETFORMÁLÁSI
PROGRAM UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

A Klímabarát Települések Szövetsége a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás címmel valósít meg komplex, az éghajlatváltozás
hatásainak mérséklését célzó fejlesztési projektet a szakmai szempontok szerint kiválasztott
települések bevonásával. A KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosítószámú fejlesztés összköltsége
399,33 millió forint, melyet 100%-ban támogatott az Európai Unió.
A Klímabarát Települések Szövetsége olyan települések közössége, amelyek céljuknak tekintik egy
fenntartható, a jövő generációk számára is élhető és szerethető környezet kialakítását. Tagjaik prioritásnak
tekintik azokat a lépéseket, amelyek saját erőforrásaikhoz és lehetőségeikhez mérten mérsékelik az
éghajlatváltozás káros hatásait, valamint segítik az adott település és a lakosság klímaadaptációját. Felelős
közösségként a közterületek klímabarát átalakításáért és a lakosok környezettudatos szemléletváltásáért
munkálkodnak, amihez jelen projekt keretében a Széchenyi 2020 program is támogatást nyújtott.
A projekt első fázisában megvalósíthatósági tanulmány készült, amely biztosította a sikeres kivitelezéshez
szükséges szakmai megalapozottságot. Ezt követően a kifejlesztett szakmai és disszeminációs módszertani
tartalmak kipróbálásához kiválasztották a bevonásra kerülő települési önkormányzatokat az ehhez kialakított
eljárásrend szerint.
A fejlesztés második fázisában, a már korábban összeállított települési klímastratégiák elemzése és
értékelése során sikerült meghatározni azokat a pontokat, amelyek kidolgozásához a hazai települések
módszertani segítségre szorulnak. A vizsgálatból készült szakmai tanulmány mellett a Széchenyi 2020
program által nyújtott támogatásnak köszönhetően a szövetség szakértői elvégezhették a lakosság
klímaváltozási attitűdvizsgálatát, amely az első vizsgálat számos eredményét árnyalta tovább. A kutatási
fázis eredményei alapján elkészült az a szakmai tanulmány is, amely segítséget nyújtott a résztvevő
települések számára az egységes klímastratégiai módszertanok tartalmi fejezeteinek kidolgozásához.
A komplex fejlesztési projekt hátralévő fázisaiban a módszertani segítségnyújtás mellett képzésekkel,
regionális szakmai és népszerűsítő rendezvényekkel, valamint szóróanyagokkal és egy 200 oldalas
tanulmánykötet kiadásával támogatják a hazai települések klímavédelmi tevékenységét. Mindezek mellett a
szövetség által szervezett tanulmányutak keretében a kialakított éghajlatváltozási platformok megismerhetik
azokat a jó gyakorlatokat, amelyek már bizonyították, hogy képesek hozzájárulni Magyarország
klímavédelmi erőfeszítéseinek hatékony megvalósításához.
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