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Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága (IH) pályázatot hirdetett „Szemléletformálási
programok” címen.
A pályázat célja az Európai Unió 4. tematikus céljának megfelelően az alacsony
szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés minden ágazatra vonatkozóan. A
célok teljesítése érdekében szükséges a struktúraváltás az alacsony szén-dioxidkibocsátású társadalmi berendezkedés, a fenntartható fejlődés felé való elmozdulás
érdekében. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság azonban nem valósítható
meg a lakosság aktív szerepvállalása nélkül, ezért szemléletformálásuk kiemelt
jelentőségű. A felhívás célul tűzte ki, hogy a lakosság szélesebb körben megismerje az
energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási
megoldásokat.
Dombóvár Város Önkormányzata a 106/2016. (III. 22.) Kt. határozattal fogadta
el Dombóvár Város Települési Klímakoncepcióját, mellyel vállaltuk, hogy saját
határainkon belül megtesszük mindazt, melyet lehetséges az éghajlatváltozás ellen. A
koncepció megoldási javaslatként tárgyalja a szemléletformálás szükségességét a
globális felmelegedés elleni harcban. E pályázat lehetőséget ad számunkra, hogy
megtegyük az egyik és talán legfontosabb lépést ennek érdekében, hiszen az emberek
csak akkor fogják támogatni a környezet- és klímatudatos életmódot, ha értik mit
jelent és miért fontos.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
I. Projektelőkészítés
- Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
- közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása
II. Projektmegvalósítás
III. Horizontális tevékenységek
- projektmenedzsment
- projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- esélyegyenlőség biztosítása
Önállóan támogatható tevékenységek: (projektmegvalósítás)
- intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében
való
közreműködés
ösztönzése,
ennek
keretében:
tájékoztató
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben
érintett intézmények munkavállalói számára

-

gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek
közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek
szakmai előkészítése és lebonyolítása

A projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre.
A kötelező monitoring mutató a támogatható összköltségtől függ (5 millió Ft
esetén minimum 500 fő, 5 millió Ft felett minden további millió Ft támogatási összeg
növekedés esetén 100 fővel növekszik az elvárt minimum elérés szám.)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5, maximum
20 millió Ft lehet. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100
%-a.
A pályázat benyújtása 2016. május 2-ától legkésőbb 2018. május 2-ig lehetséges.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR – az energiatudatos gondolkodást és
életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi
közösségek számára Dombóváron és térségében
Kiemelt célcsoportok:
a helyi lakosok;
a helyi vállalkozók és vállalkozások;
a helyi intézmények (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, művelődési ház)
vezetői és érintett munkavállalói.
Módszer:
-

-

-

Az energiatudatosság témakörön belül célcsoportonként eltérő résztémákra
koncentrálunk. Példa: a helyi lakosságnak rendezett műhelyek esetében kiemelt
téma a kisebb pénzügyi ráfordítást igénylő energia-megtakarítási és
energiahatékonysági lehetőségek; oktatási intézmények esetében az
energiatudatos szemléletformálás lehetőségei.
Minden tevékenység játékos formában, az érdeklődők bevonását, az
interaktivitást biztosítva zajlik.
A projekt során valamennyi tevékenység önmagában is szemléletformáló
módon, az energiatudatosság jegyében valósul meg.
A tervezés minden esetben közösségi tervezéssel, a megvalósítás közösségi
akciók keretében történik.

Tevékenységek:
1) Tematikus városnap és nyitókonferencia a helyi lakosság, vállalkozók és
intézmények előzetes tájékoztatására, az érdeklődők bevonása érdekében

2) A tematikus műhelyek célcsoportonként három alkalommal (összesen 9
alkalommal):
-

bevezető előadások, műhelybeszélgetések;
terepi program kerékpárral a térségi jó gyakorlatok megismertetésére;
Mit tehetek én? – a résztvevők egyéni beszámolói, egyéni és szervezeti
vállalások megfogalmazása, megvitatása.

3) Hagyomány és innováció az energiahasználatban – helyi tudásmegosztó
műhely a hagyományos, népi bölcsességen, illetve az új, innovatív, tudományos
eredményeken alapuló, a jelenlegi körülmények között az egyén és a kisközösségek
szintjén alkalmazható módszerek alkalmazási lehetőségének összevetésére (2
alkalommal).
4) „Energiatudatos Dombóvár” tematikus tanösvény tervezése és kialakítása a
Kis-Konda-patak völgye helyi jelentőségű természetvédelmi területen közösségi
tervezés keretében és közösségi részvétellel. A tanösvény a kapcsolódó zöldfelület
fejlesztésével, a legkisebb energiafelhasználást biztosító bemutatási módok
alkalmazásával kerül kialakításra. Előbbi kapcsán a bemutatási tematika részét képezi
a települési klímavédelem fontosságának és módjának bemutatása. Utóbbi kapcsán
megalapozó számítások készülnek, és az alkalmazott megoldást (hagyományos
tájékoztató táblák vagy infokommunikációs eszközök alkalmazása) közösen választják
ki a közösségi tervezésben résztvevők.
5) Dombóvár Város Települési Klímakoncepciójának felülvizsgálata a projekt
eredményei alapján közösségi részvétellel.
6) Energiatudatosságról szóló tematikus aloldal létrehozása és üzemeltetése
Dombóvár Város ökológiai honlapján (kondavolgy.hu), különös tekintettel a
nemzetközi, hazai, térségi és helyi jó gyakorlatok, továbbá a projekt keretében
megszülető vállalások bemutatására. A projekt során elkészített tartalmakkal és
szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltés, frissítés.
7) Energiatudatossági szemléletformálás az internetes közösségi médián keresztül:
folyamatos kapcsolattartás a térségben élőkkel a legnépszerűbb közösségi médiafelületen keresztül a minél szélesebb körű elérés és a projekt eredményeinek
bemutatása érdekében. A projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett
eseményekkel való folyamatos feltöltés, frissítés.
8) Kiadvány a helyi lakosság és kisközösségek részére, a helyben alkalmazható, a
projekt során körvonalazódott megoldások bemutatására
9) Zárókonferencia a lakosság tájékoztatására, további érdeklődők bevonására.
Szakmai partner:
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Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra támogatási
kérelem benyújtásának jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEHOP-5.4.1
„Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra támogatási kérelem
benyújtását.
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