
A projekt tartalmának bemutatása 

 

A projekt célja Veszprém megye klímastratégiájának kidolgozása.  

A projekt tevékenységei öt különböző tematikus szakaszra bonthatók: 1. Előkészítés 2. 

Megyei klímastratégia kidolgozása a megyei szereplők bevonásával 3. Klímaváltozás 

mérsékléséhez kapcsolódó tudásmegosztás 4. Tájékoztatás és nyilvánosság 5. 

Projektmenedzsment szervezet működtetése. 

A projekt előkészítési szakaszában kerül kidolgozásra a projekthez kapcsolódó 

megvalósíthatósági tanulmány, melyben részletesen bemutatásra kerül a projekt 

tevékenységeinek ütemezése és a projekt finanszírozási terve, valamint a fenntartási időszakra 

vonatkozó feladatok meghatározása. Az előkészítési szakasz másik fontos eleme a projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása. A projekt keretében kialakításra kerül a 

Veszprém Megyei Klímavédelmi Platform, ami mint önálló intézmény segíti a településeket, 

a vállalkozásokat és a civil szervezeteket a saját klímavédelmi intézkedéseik és stratégiáik 

kidolgozásában. Ehhez kapcsolódóan létrehozunk egy klímavédelmi aloldalt Veszprém 

megye weblapján, ahol az érdeklődők számára térítésmentes online klímavédelmi tanácsadást 

biztosítunk, ezen keresztül pedig kialakítjuk a megyei klímavédelmi levelezőlistát, valamint 

felállítjuk a klímavédelmi platform irodáját, ahol a titkárság 2 fős munkaszervezete személyes 

tanácsadást is biztosít az érdeklődők számára. A platform feladatkörébe tartozik a 

klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek megyei szereplők számára történő 

eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő 

alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és 

összehangolása, széles körű megismertetése, rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a 

Klímabarát Települések Szövetségével. A projekt során lekészül Veszprém megye 

klímastratégiája. Ehhez kapcsolódóan két konferenciát szervez a megyei önkormányzat, 

amelyen bemutatja a klímastratégia tervezetét és azt az intézkedési tervet, mely a 

klímastratégiában megfogalmazásra kerülő célkitűzések eléréséhez szükséges. A projekt 

keretében három workshop kerül megvalósításra, amelyeken keresztül a megyei 

önkormányzat törekszik a partnerkapcsolat kialakítására a települési önkormányzatokkal, a 

megye vállalkozásaival, valamint a civil szféra képviselőivel. A klímastratégia elfogadását 

követően a megyei önkormányzat egy szemléletformáló akciósorozatba kezd, melynek 

keretében kettő klímavédelmi előadást szervez, továbbá egy családi klímanapot, valamint egy 

klímavédelmi konferenciát a megye 16-24 éves korosztályba tartozó lakosai számára.  

A nyilvánosság keretében létrehozott aloldal a projekt fizikai zárásáig, illetve a fenntartási 

időszak végéig folyamatosan működtetésre, frissítésre kerül.  

A projekt igazodik Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójában foglalt 

esélyegyenlőségi szempontokhoz. A megyei önkormányzat nem rendelkezik önálló 

esélyegyenlőségi programmal, a bevett esélyegyenlőségi irányelvek a területfejlesztési 

koncepcióval koherensek. A megyei önkormányzat ebben a magas szintű tervezési 

dokumentumban rögzítette az esélyegyenlőségi alapelveket, ezért garantált ezen szempontok 

érvényesülése minden, a megyét érintő fejlesztési és egyéb stratégia megvalósítása során is. A 

projekt során a megyei önkormányzat arra törekszik, hogy saját ökológiai lábnyomát is 

csökkentse, ezért a megye elektronikus leveleiben fel fogják hívni a partnerek figyelmét arra, 

hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges ne nyomtassák ki a levelek tartalmát. Ezen felül a 

megyei önkormányzat gondoskodik arról, hogy a hivatal újrahasznosított papírt használjon 

munkája során, valamint káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében energiatakarékos 

izzókat használ irodáiban. 
 




