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Tisztelt Bizottság!

2019. július 30-án Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtott be a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című pályázati felhívás keretein belül, melyet az ITM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020.
március 24-én 19.952.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázat kezdeményezettje Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pályázatban
együttműködve az alábbi partnerekkel: PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, illetve a Klímabarát Települések Szövetsége.
A projekt tervezett tevékenységei:
a) helyi klímastratégia kidolgozása
b) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
- Térségi és településekhez kapcsolódó rendezvények: összesen 5 darab workshop az
alábbiak szerint:
1. A térség települési önkormányzatainak a témában érintett/delegált dolgozói
részére workshop, melynek témája: - a klímaváltozással kapcsolatos
összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés, - az ezeket a hatásokat
csökkentő megoldások feltárása és az önkományzat részére a jó gyakorlatok
megismertetése, a klímaváltozáshoz történő̋ alkalmazkodással kapcsolatos
tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek
megbeszélése, gyakorlatba való átültetése.
2. A pályázó település lakossága részére gyakorlatorientált előadás szervezése,
melynek célja és egyben témája:a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és
problémák
felismertetése,
érzékenyítés,
- az energiahatékonyság növelése érdekében családok részére egyszerűen
megvalósítható
energiahatékonyságot
növelő
házi
praktikák
bemutatása/elsajátítása.
3. A térség települési oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola
tanárai/oktatói, pedagógusai részére, melynek témája:- a klímaváltozással
kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, kiemelve a környezeti
szemléletformálás fontosságát a tanulók/gyerekek körében, érzékenyítés
- a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő tanulók számára történő
környezeti szemléletforálási módszertani tudásmegosztás, tapasztalatcsere,
egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése,
jógyakorlatok megosztása.
4. A
térség
környezeti
szemléletformálással,
energiahatékonysággal,
környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetei vagy a téma iránt érdeklődő
civil szervezetei részére, melynek témája:

- a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése,
kiemelve a környezeti szemléletformálás fontosságát a felnőtt lakosság
körében,
érzékenyítés.
- a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő felnőtt lakosság
számára történő környezeti szemléletforálási módszertani tudásmegosztás,
tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése,
gyakorlatba való átültetése, jógyakorlatok megosztása.
5. A térség vállalkozásainak vezetői és/vagy a témában érintett/delegált dolgozói
részére workshop az alábbi tartalommal:
- a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése,
érzékenyítés,
- a vállalkozások szerepe/lehetősége egy helyi klímastratégia megalkotása
körében (telephelyfejlesztés, zöldmarketing stb.)
a
klímaváltozás
csökkentésével
kapcsolatos
tudásmegosztás,
tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése,
gyakorlatba
való
átültetése.
- a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.
Típus: workshop
c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
Térségi rendezvényhez kapcsolódóan: Projektgazda által (önkormányzat) képviselt standon a
témához szorosan kapcsolódó programmal, bemutató elemekkel: szóróanyagok kiosztásával
és tesztek kitöltése a látogatókkal
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
f) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése
és lebonyolítása
g) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
h) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése
i) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai
tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
j) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt
során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése,
frissítése
térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív
és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
k) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket
tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

A projekt megvalósításához szakmai közreműködő munkatársak bevonása is szükséges,
akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalattal,
végzettséggel, illetve uniós projektek megvalósításában szerzett tapasztalattal. A szakmai
megvalósítók a feladataikat a megvalósítási időszakban folyamatosan látják el. A nagyobb
szabású rendezvények, iskolai események idején egyéb munkatársak is bevonásra kerülnek,
akik az operatív munkákban, szervezési feladatokban segédkeznek.
A projektben résztvevő szakmai megvalósítók:
•
Dr. Molnár Ferenc klímavédelmi, fenntarthatósági szakértő – szakmai vezető, belső
a projektből finanszírozott munkatárs heti 10 órában.
•
Pongrácz Attila környezeti szemléletformálási koordinátor belső, a projektből
részmunkaidőben heti 30 órában finanszírozott munkatárs
•
Kissimon Alexandra környezeti szemléletformálási szakértő belső, a projektből
részmunkaidőben heti 5 órában finanszírozott munkatárs
•
További 2 fő környezeti szemléletformálási koordinátor (belső, a projektből
részmunkaidőben finanszírozott munkatársak, akik a későbbiekben kerülnek kiválasztásra
•
A projekt során a települési klímastratégia elfogadtatása körében megvalósuló
környezeti szemléletformálási tevékenységekhez (PR, kommunikációs szolgáltatások)
szükséges szolgáltatások biztosítása külső szolgáltatás bevonásával;
A projektbe jelenleg két fő szakmai megvalósító kerülne bevonásra részmunkaidőben: 1 fő
heti 10 órában, 1 fő heti 5 órában. A projekt előrehaladása folyamán kerülne bevonásra a
többi szakmai megvalósító szakmai munkatárs.

Kérem Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. 07. 29.
Rozinka Attila
igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának …/2020. () határozata
a „KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázat keretében
történő foglalkoztatás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság alcím 2.11 pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1.

javasolja, a KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosító számú „Helyi klímastratégiák
kidolgozása. valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű
pályázat keretében az előterjesztésben szereplő szakmai megvalósító munkatársak
részmunkaidőben történő foglalkoztatását.
Határidő: 2020. augusztus 4.
Felelős: Zaják Rita elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. augusztus 15
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

