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KEHOP 1. prioritás

Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

• A társadalom klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek bővítése

• Megelőzési és alkalmazkodási tevékenységek,
magatartás‐minták megismertetése

• Fontos a helyi szint
• Cél: klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának
hatékonysága nő javuló életminőség



Projektek egymásra épülése

• KEHOP‐1.1.0 felhívás keretében készülnek az országos
adatbázisok (pl. ÜHG adatbázis, Klímagáz adatbázishoz
módszertan)

• KEHOP‐1.2.0 felhívás keretében megyei szintű
klímastratégiák és szemléletformálás

• KEHOP‐1.2.1 felhívás keretében helyi szintű
klímastratégiák és szemléletformálás



KEHOP‐1.2.0.
• KBTSZ: útmutatók kidolgozása és segítségnyújtás

• Megyei önkormányzatok
– megyei klímastratégia kidolgozása
– Megyei döntéshozók és közvélemény ismereteinek bővítése
– A témához köthető tevékenységek megyei szintű koordinálása
– Célzott workshopok a megyében található települési

önkormányzatoknak (városok + járásonként 2‐3 település
környezetvédelmi felelőse)

– Figyelemfelkeltő akciók a megye egész területét lefedve
– Megyei éghajlatváltozási platformok működtetése



KEHOP‐1.2.1. 

• A megvalósítás alsó szintje
• Szemléletformálás és helyi klímastratégiák
kidolgozása

• Helyi értékek számbavétele
• Illeszkedés az országos és megyei stratégiákhoz



Szempontok a pályázat összeállítása 
során 

• Pályázók körének jó megválasztása
• Pályázható összeg: 5‐20 millió forint
• Elvégzendő tevékenységek: Felhívás 3.1. pontja
• Költségkorlátok figyelembevétele
• Vállalt indikátorok teljesíthetősége



Pályázók köre

Önállóan: helyi önkormányzat és 
helyi önkormányzatok társulása

Helyi önkormányzattal közösen: civil szervezetek
‐ szükséges szakértelem, tapasztalat biztosítása
‐ hatékonyabb megvalósítás



Pályázók köre
 Önállóan: 1 helyi önkormányzat 1 pályázat benyújtására jogosult

 Konzorciumban:
• 1 helyi önkormányzat + max. 2 konzorciumi partner
• Konzorciumi partner lehet önkormányzat vagy civil szervezet
• 1 civil szervezet max. 3 pályázatban lehet konzorciumi partner
• Konzorciumi szerződés csatolása a pályázathoz

 Együttműködési megállapodással:
• 1 helyi önkormányzat + bármennyi együttműködő partner
• Együttműködő partner lehet pl. civil szervezet, kutató intézmény, szakember,

helyi önkormányzat – számukra nincs megkötés
• Együttműködési megállapodás csatolása a pályázathoz



Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

a) helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére
b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett
intézmények munkavállalói számára;

e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi
versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.



Helyi klímastratégia kidolgozása

• 5000 fő lakosszám felett kötelező, egyébként választható
• Több önkormányzat is készítheti (pl. konzorciumban) –

összesített lakosság szám számít
• Országos, megyei jogszabályoknak és klímastratégiának való

megfelelés
• KBTSZ által kidolgozott útmutató alapján
• Megyei éghajlatváltozási platform és KBTSZ segítsége

kérhető



Támogatható tevékenységek

Válaszható, önállóan nem támogatható:
a) Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök

szervezése és lebonyolítása
b) A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
c) Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése
d) A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai

tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
e) A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a

projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos
feltöltése, frissítése

f) Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő
kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

g) A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs
elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása



Szemléletformálás
• A konstrukció lelke és kulcsa  nincs tudás
• Helyi/megyei klímastratégiára építve
• Cél: 

– minél szélesebb körű érzékenyítés 
– megelőzéshez és cselekvéshez minták adása

• Érzékenyítésbe és megvitatásba minél szélesebb kör 
bevonása

• Minél több      ‐ interaktív projektelem
‐ aktív elérés (kötelező: lakosszám 10%‐a,     
indikátor is)
‐ passzív elérés



Költségkorlátok
Költség megnevezése Maximális mértéke

Projekt előkészítés, tervezés  5 %

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1 %

Projektmenedzsment 2,5 %

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5 %

Általános költségek (rezsi) 1 %

Klímastratégia kidolgozása Lakos számhoz kötött: 1 000 000 – 3 000 000 Ft

Meglevő klímastratégia jellegű dokumentum átdolgozása Lakos számhoz kötött: 800 000 – 2 000 000 Ft

Ismeretterjesztést célzó kiadványok 10 %

Médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 20 %

Ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása 20 %

Passzív elérés költsége 300 Ft/fő

Aktív elérés költsége 1200 Ft/fő



Pályázatok beadása
• www.palyazat.gov.hu – elektronikus kitöltő program + kigenerált 

nyilatkozat papír alapon
• Segédletek: nyilatkozatminták, PMT sablon
• Egyszerűsített eljárásrend: értékelés során nincs hiánypótlás, ezért 

fontos, hogy
• Valamennyi kért dokumentum hiánytalanul és hibátlanul 
csatolásra/beadásra kerüljön – Felhívás 6. pontja

• A kitöltőbe és a csatolt dokumentumokba írtak egyezzenek
• Beadás előtt kiválasztási szempontoknak való megfelelés és azok 
alátámasztó iratai meglétének ellenőrzése



KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!


