
Javaslatok 
KEHOP-1.2.1 számú 

„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú  

pályázati projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre  
 
Keszthely - mint 5 000 főnél magasabb lakos számú helyi önkormányzat - esetén (a Felhívás 
3.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenység) a „helyi klímastratégia kidolgozása helyi 

önkormányzatok részére” kötelezően elvégzendő. Továbbá minimum egy tevékenységet a 
3.1.1.2., valamint minimum egy tevékenységet a 3.1.2.2. pontban felsorolt tevékenységek 
közül megvalósítani szükséges, a kidolgozott klímastratégiával összhangban. 
  
Azon helyi önkormányzatok, amelyek számára a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító 
számú „Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, 
valamint szemléletformálás” című projekt keretében klímastratégia kerül kidolgozásra, a 
3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységre nem adhatják be a támogatási kérelmüket. 
Ezen önkormányzatok számára a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 projekt keretében kidolgozott 
klímastratégiával összhangban kötelezően elvégzendő minimum egy tevékenység a 3.1.1.2. 
pontban, valamint minimum egy tevékenység a 3.1.2.2. pontban felsorolt tevékenységek 
közül.  
  
A települési klímastratégiákat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú 
„Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás” című projekt keretében készült útmutató alapján kell elkészíteni. A 

települési klímastratégiáknak továbbá igazodni kell a megyei klímastratégiákhoz, ennek 
érdekében a klímastratégiák kidolgozásánál kötelező az igazolt konzultáció a megyei 
önkormányzatokkal.    
 
Amennyiben a támogatást igénylő települési klímastratégiával rendelkezik, a Felhívás 
keretéből vagy a meglévő klímastratégiának a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú 
„Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás” című projekt keretében készült módszertannak megfelelő módon történő 
átdolgozására igényelhet támogatást, vagy a felhívás keretében új, a módszertannak 
megfelelő klímastratégiát készít, a felhívásban foglalt elszámolási korlát figyelembevételével.  
 
A klímastratégia kidolgozásánál/átdolgozásánál, illetve a klímaakcióterv átdolgozásánál a 
lakosság igazolt bevonása a tervezés korai szakaszától kezdve elvárás. 
 
1. A megvalósítás időtartama: 

 
A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítása során 2 
mérföldkövet szükséges tervezni: 

 A projekt megkezdését követő 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy 
olyan mérföldkövet, amelyre elkészülnek a helyi klímastratégiák egyeztetési 
változatai.  

 Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezése, mely meg kell történjen a 
projektkezdéstől számított 24 hónapon belül.  

 
 
 
 



2. Támogatásra jogosultak köre: 
 
Támogatási kérelmet nyújthatnak be a helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok 

társulása. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a 

civil szervezetek, szövetség, egyesület, közalapítvány, egyéb alapítvány, egyéb, jogi 
személyiségű nonprofit szervezet. 
 

3. Elszámolható költségek: 
 
A projekt maximális elszámolható összköltsége legfeljebb 20 millió Ft lehet. Az igényelhető, 
vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A 
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  
  
Az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a projekt tervezése során a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni - Maximális mérték az összes elszámolható 
költségre vetítve (%)  

 Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 
7% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%  

 Projektmenedzsment 2,5%  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%  

 Általános költségek (rezsi) 1%  
  
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok  

Költségtípus  

 

A projekt 

elszámolható 

költségei arányában 

számított %-os 

korlát  

Maximális 

elszámolható 

mérték (Ft)  

Klímastratégia kidolgozása  - 2.000.000 Ft 

A 3.1.2.2. c) „Ismeretterjesztést célzó kiadványok 

kidolgozása, terjesztése.”  

10  

A 3.1.2.2. b) „települési programsorozathoz és 

figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása” 

választható tevékenység megvalósításához 

kapcsolódó költség  

20 

 

 

Gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot 

aktívan                          

bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó 

ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása” 

választható tevékenység megvalósításához 

kapcsolódó költség  

20 

 

 



A 3.1.1.2 és 3.1.2.2 pontban meghatározott 

tevékenységek által megvalósuló passzív elérés 

költsége  

- 500 Ft /fő 

 

A 3.1.1.2 és 3.1.2.2 pontban meghatározott 

tevékenységek által megvalósuló aktív elérés 

költsége  

- 4.500 Ft/fő 

 

 
Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, kedvezményezett részére támogatási előleg 
akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott 
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta 
 
4. Partnerek a megvalósításban 

 
Keszthely Város konzorciumi megállapodást civil szervezetként a szakterületen jártas és 
elismert Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesületével (MOKE) és a Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesülettel tervez előkészíteni és megkötni.  
 
A konzorciumi megállapodás a következőkre terjed ki:  

 A tagok együttműködési kötelezettsége (legalább a fenntartási időszak végéig);  

 A konzorcium képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében 
eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei;  

 A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (földrajzi terület és 
költségvetés szerint);   

 Saját forrás esetén saját forrás tagok közötti felosztása;   

 A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása;  

 Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás. További civil 
szervezeteket, intézményeket együttműködési megállapodással – a pályázat által 
támogatásra kerülő tevékenységek ismeretében és függvényében - a projekt 
végrehajtásába vonunk majd be. 

 

Felhívás 3.1.1.2 - Választható, önállóan támogatható tevékenységek:  
  
a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása    
A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, 
egymással összefüggő témát többféle megközelítésből bemutató, különböző célcsoportok 
bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását 
értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható 
bevonása.  
  
b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása   
A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más 
rendezvény keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató és népszerűsítő 
megjelenést, valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 
tudásmegosztással összefüggő (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.   
  



c) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett 
intézmények munkavállalói számára  
 A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a 
projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek 
(polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, stb.) döntéshozói és munkavállalói klímatudatos 
szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.  
  
d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe 
integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek 
szakmai előkészítése és lebonyolítása   
A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, 
vetélkedők támogathatók. 
 
3.1.2.2 - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
  
a) Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése 
és lebonyolítása   
A szakkörök témája célzottan csak a klímatudatosság lehet. Alapcél a környezetváltozással 
kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, az ezeket a hatásokat csökkentő 
megoldások feltárása és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok 
megismertetése, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, 
tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való 
átültetése.   
  
b) A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása  
A tevékenység során a kötelezően választott tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok 
támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).  
  
c) Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése  
A kiadványok csak a helyi települési klímaváltozás megelőzésével, mérséklésével 
kapcsolatos, illetve helyi klímaváltozáshoz való alkalmazkodási ismereteket közvetíthetnek, 
konkrétan meghatározott települési célcsoportokra specializáltan (pl. kisiskolások, 
nyugdíjasok, adott cégek munkavállalói stb.).  
  
d) A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 
tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása  
Kizárólag a kedvezményezett település(ek) intézményeinek döntéshozói és munkavállalói, 
valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése 
és lebonyolítása támogatható.   
  
e) A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt 
során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, 
frissítése  
Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a 
projekt időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült 
tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A honlap és annak tartalmának 
elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.  
  



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  
A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának 
célzottan a klímavédelemhez kell kapcsolódnia.  
 


