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Forrás: Budaörsi Infó

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.032.500 Ft.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított nem elszámolható hozzájárulás: 0 Ft.
A projekt összköltsége: 6.032.500 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. június 29-én támogatási kérelmet nyújtott be Balatonfűzfő Város
klímastratégiájának kidolgozására és a klímatudatosságot erősítő települési figyelemfelhívó akciók
megvalósítására, amelynek eredményeként 6.032.500 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert
a Széchenyi2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című, KEHOP-1.2.1. kódszámú
pályázatán.
A KEHOP 1. prioritás tengelyének első specifikus célkitűzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,
valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe
nem csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a társadalom
klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetetését is.
A klímavédelem, a kibocsátás-csökkentési törekvések csakis globális összefogás esetén vezethetnek
eredményre, az ehhez vezető utat viszont helyi és regionális alkalmazkodással lehet sikeresen végig járni. A
projekt célja, hogy a mostani és leendő fejlesztéseket – a klímastratégiát alapul véve – úgy tervezzék és
valósítsák meg a településen, hogy azok az éghajlatváltozás hatásait csökkentsék, ahhoz alkalmazkodjanak,
a környezet és a város lakóinak életfeltételeit javítsák.
A globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának mérséklésében és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásban az önkormányzatnak, a civil szervezeteknek, de legelsősorban a lakosságnak kell
ténylegesen részt vennie, életmódjukkal elősegíteni azt. A környezettudatos energiafelhasználás,
közlekedés, hulladékgazdálkodás mind odafigyelés kérdése, amely szemléletformálás, gondolkodásminták
átadása nélkül nem valósulhat meg. A környezettudatosságot erősítő programokat széles körben kívánjuk
terjeszteni, hogy az energia- és klímabarát szemlélet az otthoni, iskolai, munkahelyi tevékenységekbe is
beépüljön. Kiemelten fontos a tudatformálás, a lakosság naprakész, objektív tájékoztatása és az információ

1

gyűjtése annak érdekében, hogy tisztában legyenek a település aktuális állapotával, az egyén környezetre
gyakorolt szerepével.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a projekt során 685 fő aktív elérését és 3540 fő passzív tájékoztatását
vállalja, demonstrálva a klímatudatos gondolkozás stratégiai jelentőségét a város számára.
A projekt tervezésekor szakmai műhelyek, egyeztető tárgyalások, szakmai interjúk, meglévő adatbázisok
másodelemzése történt meg, amelyek eredményeként létrejött a tervezett projekt koncepciója és
megállapodás született a projekt beavatkozási területeire vonatkozóan.
Jelenleg a környezeti nevelés döntő színterei az oktatási intézmények, a környezettel kapcsolatos
ismereteket azonban ki kell terjeszteni az élet minden területére, családra, közintézményekre, az információt
különösen a gyermekekben kell elmélyíteni.
A magyarországi lakosság környezettudatosságának szintje alacsony, jócskán az uniós átlag alatti. A
környezettudatos attitűd kialakulása azonban nem megy egyik pillanatról a másikra, egy hosszú folyamat
eredménye, amely a hazai polgárok életében még kevésbé játszik fontos szerepet. Alacsony mértékben van
jelen a környezettudatos viselkedés, a környezettudatos alapismereteket nem tették még magukévá az
érintettek. Kutatások is azt igazolják, hogy ennek egyik legfőbb oka a társadalom alulinformáltsága.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata az elmúlt évek során több épületenergetikai korszerűsítést, fejlesztést
kezdett meg, illetve hajtott végre. Azonban az önkormányzat erőfeszítései önmagukban nem elégségesek,
ha a lakosság szemléletében nem következik be a megfelelő szemléletváltás. Ennek érdekében
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a „Házi komposztálás bevezetése Balatonfűzfő családi házas
övezetében” című, KEOP-6.2.0/A/09-2010-0056 azonosító számú projekt keretében sikeres
szemléletformálási programot valósított meg. Azonban az azóta eltelt idő és a projekt szűk fókusza
indokolttá teszi szélesebb körű és nagyobb lakosságszámot elérni képes fejlesztés megvalósítását.
A projekt tervezett tevékenységei:
Helyi klímastratégia kidolgozása
Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása:
- „Tegyél Fűzfő klímájáért!” családi napok Balatonfűzfőn, 2 alkalommal.
- Civil szemléletformálás: „Szem előtt a jövő generációja” című rendezvény 1 alkalommal.
- Klímavédelem az óvodában – módszertani workshop óvodapedagógusoknak 1 alkalommal.
- „A zöldebb Fűzfőért” tanulmányi verseny 1 alkalommal.
Médiakampányok, 1200 db ismertterjesztő kiadvány, internetes aloldal kvízzel és kérdőívvel,
Klímavédelem játékosan kreatív és játékos foglalkozás 1 alkalommal.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
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https://www.palyazat.gov.hu/
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