
 

PROJEKTISMERTETŐ 
 

HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS NASZÁLY, KOCS ÉS MOCSA TÉRSÉGÉBEN 

 

 
Naszály Község Önkormányzata, Kocs Község Önkormányzata és Mocsa Község Önkormányzata 
konzorciumban 2019-ben sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében kiírt pályázati 
felhívásra, amely során közel 20 millió forintnyi vissza nem térítendő pályázati forráshoz jutott hozzá. 
 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00151 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Naszály, Kocs és Mocsa térségében” elnevezésű projekt 
keretében az önkormányzat vállalta, hogy a térségi lakosság számára helyi programsorozatot szervez 
a klímatudatosság megteremtése érdekében, továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével és 
elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is. 

 
A projekt megvalósításának időintervalluma: 
 
A projekt keretében vállalt feladatok 2019.09.01-től 2021.08.31-ig 
kerülnek megvalósításra. 
 
A projekt céljai, feladatai: 
 
A projekt rövid távú célja a lakosság klímatudatosságának 

erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása, közép-
és hosszútávú célja pedig a klímatudatos gondolkodás és viselkedésminták elsajátítása. 
A projekt fő feladatai közé tartozik a célokkal összhangban többek között a lakossági klímatudatosság 
növelése, a kialakult klímaváltozással összefüggő helyzetről való tájékoztatás és a következmények 
bemutatása. További feladatok közé tartozik az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére adott megoldási javaslatok felvázolása, illetve a már napjainkban is érzékelhető időjárási 
hatásokhoz való alkalmazkodási lehetőségek összegyűjtése. 
 
A projekt fő célcsoportjai: 
 

- Térségi önkormányzatok munkavállalói 
- Térségi oktatási intézmények tanulói 
- Térségi civil szervezetek tagjai 
- Térségi KKV-k munkavállalói 
- Térségi lakosság 

 
A projekt két fő megvalósítási szakaszból tevődik össze: 
 

1) Klímastratégia elkészítése: 
 
A klímastratégia fő küldetése, hogy összhangban a nemzeti és a megyei klímastratégiával és más 
települési fejlesztési tervekkel, dokumentumokkal 
 

a) felmérje a települési klímavédelmi helyzetképet az 
üvegházhatású gázok kibocsátása (ún. mitigáció), a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a 
klímaváltozáshoz kapcsolódó szemléletformálás terén, 
 

b) a helyzetképben meghatározott főbb jellemzőkre 
célrendszert és intézkedéseket határozzon meg. 



 

 
 

2) Szemléletformálási programsorozat: 
 

A szemléletformálási programsorozat elsődleges célja a 
klímaváltozással járó problémák és megoldási lehetőségek 
bemutatása, és a fő üzenetek eljuttatása a teljes lakossághoz a 
térségben. A következő programok valósulnak meg a projekt 
során: 
 

 Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, 

interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok 

(önkormányzati dolgozók, pedagógusok, civil szervezetek, lakosság, vállalkozások számára) 

 Települési figyelemfelhívó akciók 

 Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények 

munkavállalói számára 

 Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól 

alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek 

 Szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, 

azokon való részvétel támogatása 

 

 
A projekt célul tűzi ki 2.100 fő aktív bevonását és 21.700 fő passzív részvételét a projektben.  

 

További információt a projektről a https://tudatosnaszaly.hu/ honlapon keresztül érhet el. 

 
Kérjük, figyelje a projekttel kapcsolatos információkat, jöjjön el programjainkra és Ön is járuljon hozzá a 
helyi klímastratégia elkészítéséhez, a fenntartható település kialakításához szükséges megoldások, 
fejlesztések megtalálásához! 
 
 
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 
Dr. Maszlavér Petra Simon László Udvardi Marianna 
Naszály Kocs Mocsa 
Polgármester Polgármester Polgármester 
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