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Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, 

szemléletformáló programok megvalósítása 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló 

programok megvalósítása 

Azonosítószám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 

Támogatási összeg: 19.758.000,- Ft (Keszthely Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető része: 

5.905.000,- Ft) 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

 

A pályázat célja a helyi klímastratégia kidolgozása, valamint települési klímatudatosságot erősítő 

figyelemfelhívó akciók megvalósítása. Kapcsolódva az országos szintű Második Nemzeti Éghajlat 

változási Stratégiához, valamint Zala megye Klímastratégiájához, a projekt közvetett célja azoknak a 

helyi irányvonalaknak a meghatározása, melyekkel az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon 

megelőzhetők. 

A stratégiához kapcsolódó szemléletformálási elemekkel a lakosság klímatudatossága javul, ami 

magasabb környezet-egészségügyi nívót eredményez a városban. Ennek részeként a településen 

található oktatási intézmények diákjai számára ún. „Agenda 2030 vándorkiállítás” kerül bemutatásra 

a klímaváltozásra vonatkozó nemzetközi és hazai stratégiai dokumentumok megismertetésére. A 

középiskolások számára tanulmányi kirándulás kerül megszervezésre, hogy jó gyakorlatokat 

mutassanak be a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás bemutatására. 

A Keszthelyre jellemző speciális célcsoportok számára kialakításra kerülő szemléletformálási 

programok a következők: 

 Keszthelyen található turizmusban érdekelt felek számára – klímaváltozás hatása a 

turizmusra és alkalmazkodási lehetőségek workshop 

 ”A növények és a klíma”: Klíma-piknik 

 A helyi lakosság számára – klímaváltozás tények és tévhitek fórum, illetve a megújuló 

energiás cégek bevonásával települési jó gyakorlatok bemutatása workshop formájában, 

„klímaváltozás és én” fotópályázat 

 Az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) - pedagógusai és a települési önkormányzat 

dolgozói számára – Klímaváltozás szemléletformálás (képzők képzése) 

 Az általános- és középiskolások számára – „Én is számítok” környezetvédelmi vetélkedő 

 A várost meglátogató turisták számára – kiállítások, bemutatók rendezése 

 

Konzorciumvezető: Keszthely Város Önkormányzata.  
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A projektben résztvevő konzorciumi partnerek:  

- Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 

- Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesülete (MOKE) 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. június 28. Képviselő-testületi határozat a pályázat 

benyújtásáról és együttműködési megállapodás 

megkötéséről a konzorciumi partnerekkel. 

188/2018. (VI. 28.) 

2018. június 29. Pályázat benyújtása   

2019. július 16. Támogatói döntés A benyújtott pályázat szerinti 

teljes összegre a támogatás 

megítélésre került (19.758.000,- 

Ft ebből Keszthely Város 

Önkormányzata része 

5.905.000,- Ft) 

2019. augusztus 5. Támogatói okirat megkötéséhez szükséges 

dokumentumok beküldése megtörtént 

A támogatói okirat aláírásához 

szükséges feltételeket az 

önkormányzat és konzorciumi 

partnerei teljesítették, a 

támogatói okirat aláírása 

folyamatban van. 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-

kötés 

időpontja 

Bruttó 

szerződött 

összeg (Ft) 

Teljesítési 

határidő 

Megjegyzés (teljesítés 

részben/egészben) 

Klímastratégia elkészítése - - - - 

Médiakampány 

lebonyolítása, 

klímavédelmi aloldal 

működtetésének 

- - - - 

Rendezvényekhez 

szükséges segédanyagok 

beszerzése 

- - - - 

A felhívás által elvárt 

kötelező kommunikációs 

elemek megvalósításának 

- - - - 

Projektmenedzsment 

feladatok ellátása 
- - - - 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 
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Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. szeptember A Támogatási Szerződés megkötése, támogatási előleg 

igénylése 

 

2019. okt.-nov. A projekt megvalósításához szükséges beszerzések 

lebonyolítása (klímastratégia készítés, médiakampány, 

kötelező kommunikációs elemek, rendezvényekhez szükséges 

segédanyagok) 

 

2019. dec.- 

2020.aug. 

Klímastratégia elkészítése A feladat tartalmazza 

az elkészült 

klímastratégia 

véleményezési 

folyamatát is az előírt 

módszertannak 

megfelelően. 

2019. dec.- 

2021.aug. 

Médiakampány lebonyolítása, kötelező kommunikációs 

tevékenységek végrehajtása. 

 

2021. augusztus Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás  

2021. november Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása 

az Irányító Hatósággal 

 

2021. dec.-2022. 

jan. 

Ellenőrzés – projekt megvalósítása – IH által  

2022. aug.-szept. Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. 

Projekt Fenntartási Jelentés beküldése 

 

2023. aug.-szept. Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. 

Projekt Fenntartási Jelentés beküldése 

 

2024. aug.-szept. Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. 

Projekt Fenntartási Jelentés beküldése 

 

2025. aug.-szept. Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. 

Projekt Fenntartási Jelentés beküldése 

 

2026. aug.-szept. Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. 

Projekt Fenntartási Jelentés beküldése 

 

2026. okt..- dec. Záró projekt fenntartási ellenőrzés – IH által  

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt költségvetése a 2018. júniusban a pályázathoz készült költségbecslésen és indikatív 

árajánlatokon alapul, így a megvalósítás költségvetése a beszerzések lefolytatásáig eltelő több mint 

egy év alatt prognosztizálható szakértői díjak emelkedése miatt kis mértékben növekedhet. 

A projekt minden költségsora esetében elmondható, hogy a benyújtott költségvetésben szereplő 

összegek mértékéig a forrásuk biztosított a projekt támogatási összegéből. 

 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 
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Tekintettel arra, hogy a projekt 3 konzorciumi partner részvételével kerül megvalósításra, 

előfordulhatnak olyan más projekt partner részéről felmerülő nehézségek, amelyek az egész projekt 

megvalósítási idejére kihatással lehetnek (pl. egyes partnereknél felmerülő módosítási igény, 

amelynek IH általi elbírálása elhúzódhat, vagy sikertelen, ill. elhúzódó beszerzési eljárások). 

 

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens 

 

 


