KEHOP-1.2.1

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A
KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás alapvető célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás,
valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:


Települési önkormányzatok



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.



Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:


Civil szervezetek



Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.



Civil szervezet konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.



A konzorciumba maximum 2 partner vonható be.

KERETÖSSZEG:


1,59 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


150 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


5-20 M Ft



Az egyes projektek esetén a támogatható összköltségtől függően kötelező minimum aktív elérés számok
a következők:


5-10 M Ft: minimum 350 fő



10-15 M Ft: minimum 750 fő



15-20 M Ft: minimum 1.250 fő



20 M Ft esetében: minimum 1.750 fő

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


egyszerűsített

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. szeptember 1-től 2019. szeptember 1-ig



Határnapok:


2017. október 1.



2018. január 15.



2018. július 15.



2019. május 30.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: legfeljebb 24 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap, de legkésőbb
2020. december 31.



A projekt megvalósítása során 2 mérföldkövet szükséges tervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A projektek megvalósítási területe Magyarország.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek


helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;



intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási
programsorozatok szervezése és lebonyolítása;



települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;



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 szakmai előkészítése és
lebonyolítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek


Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére



Kis települések esetén lehetséges több településnek közös klímastratégia kidolgozása

Választható, önállóan támogatható tevékenységek


intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási
programsorozatok szervezése és lebonyolítása



települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása



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 szakmai előkészítése és
lebonyolítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása



a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok
megszervezése és lebonyolítása



Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése



a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak
megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása



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



a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó
ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:


A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig vállalja, hogy a projekt
megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.



A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig vállalja, hogy a projektgazda
honlapján belül, a projekt számára létrehozott aloldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek
elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs
elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartja.



Valamennyi tevékenységcsoporthoz kapcsolódó projekt esetében a projekt befejezését követő 5 évben
a projektgazda (és konzorciumi partnere):


a támogatásból beszerzett és/vagy létrehozott materiális javakat nem idegenítheti el.

