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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére a
klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése
érdekében KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” tárgyú felhívást tett közé.
A felhívás fő célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló
tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása helyi szintű klímastratégiai
dokumentumok kidolgozásával. A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást
okozó társadalmi tevékenységek megváltoztatása elengedhetetlen a helyi közösségek
bevonása nélkül. Ennek megfelelően a felhívás alapvető célja a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási
programok megvalósítása.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,19 milliárd forint.
A projekt maximális elszámolható összköltsége legfeljebb 20 millió Ft lehet.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum
20 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A felhívás keretében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok, illetve a helyi
önkormányzatok társulásai nyújthatnak be.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. 08. 01.
A pályázat során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
 A klímastratégia elkészítése kötelezően elvégzendő minden 5 000 fő vagy annál
magasabb lakosszámú helyi önkormányzat esetén.
 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.
Önkormányzatunk által tervezett projektek:
1. Klímastratégia elkészítése. Jelen felhívás keretében finanszírozható lenne egy olyan
klímastratégia elkészítése, amely a korábban elkészített egyéb tervezési
dokumentumokkal együtt (SUMP, SECAP, stb.) a kötelezően elkészítendő
Környezetvédelmi Program része.

2. Debrecen város középiskoláiban szemléletformáló programok tartása - a klímaváltozás
közvetlen helyi hatásaival kapcsolatban, valamint ahhoz történő alkalmazkodás
lehetőségeiről.
3. Telefonos applikáció, valamint honlap létrehozása, melyben a „Debrecen a mi
kertünk” program alatt ültetett fák, virágok megjelenítésre kerülnének, azoknak a
város levegőjére gyakorolt tisztítóhatásával és a hősziget jelenség visszaszorításában
betöltött szerepükkel, valamint a város által történt ráfordítással együtt.
A pályázatban megkövetelt szemléletformálás összekapcsolható a város LIFE HUNGAiRY
pályázatában vállaltakkal.
Városunk hosszútávú fejlesztéspolitikája előrevetíti, hogy a gazdasági infrastruktúra
fejlesztésével párhuzamosan szükséges a környezet megóvására és fejlesztésére is
erőforrásokat allokálni, annak érdekében, hogy a növekvő igénybevételnek a környezet
legalább a jelenlegi színvonalon meg tudjon felelni. Ezen intézkedések elmulasztása később
nem, vagy csak sokszoros erőfeszítések, költségek árán pótolható. Jelenleg városunknak
számos olyan fenntarthatóságot szolgáló (tervezett) fejlesztése van, ami a klímaváltozás
szempontjából előremutató, azonban nem egy fenntarthatósági szempontú koncepció
része (pl. Zöld város program, önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése,
2-es villamos fejlesztése, CIVAQUA projekt stb.). Ebből adódóan az egyes fejlesztéseknek
elszigetelten tapasztalható a pozitív hatása, nehéz kiaknázni a potenciális szinergiákat.
A pályázaton történő részvételünkkel városunk országos- és nemzetközi környezetvédelmi
szerepvállalása több területen is erősíthető.
Az EUROCITIES ENVIRONMENT Forum – melyen önkormányzatunk is aktívan
képviselteti magát – ülésén tapasztaltak alapján elmondható több jelentős európai város is
rendelkezik olyan átfogó tervezési dokumentummal, melynek központi témája a
klímaváltozás és a fenntarthatóság. Ezen stratégiai dokumentumok részletes helyzetfeltárást
tartalmaznak az adott város vagy régió környezeti állapotáról és éghajlatváltozással szembeni
ellenálló képességéről, illetve kihívásokat, célokat és akciókat fogalmaznak meg a feltárt
állapot javítása érdekében. A helyi klímastratégiánk elkészítése az együttműködések során
mindenképpen pozitív megítélést kapna.
A pályázaton történő részvételünk gazdasági előnyökkel is járna, mivel a betelepülő
nemzetközi cégek a környezet minősége szempontjából egyrészt elvárásokkal rendelkeznek,
másrészt a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha az önkormányzat tudatosan
menedzseli környezetének fejlesztését ezek a vállalatok hajlandók ehhez anyagilag is
hozzájárulni.
A fentiek alapján a pályázaton való indulással - kapcsolódva a városunk jelenlegi tervezési
dokumentumaihoz, valamint a városunkban jelenleg megvalósítás alatt álló- és tervezett
fejlesztésekhez - létrejöhetne egy átfogó fenntarthatósági program, mely segítené a várost
abban, hogy a környezeti fenntarthatóságról átfogó módon, stratégiai szinten gondolkodjon és
könnyebben tudja megteremteni az önkormányzat által egyébként is tervezett,
környezeti kapcsolódású fejlesztésekhez elengedhetetlen finanszírozási lábat (TOP-os
forrásokon felül) akár piaci-, akár pályázati forrásból.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint 107. §-a alapján
1./ támogatási kérelmet nyújt be a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázati felhívásra.
2./ Az. 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
a) a projekt címe: „Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”
b) a felhívás címe és száma: a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”
c) a projekt összes bruttó költsége: 20.000.000,-Ft
d) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 20.000.000,-Ft
e) az igényelt támogatás összege: 20.000.000,-Ft
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőit a támogatási
kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a
polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 1.
a támogatási kérelem elkészítéséért és benyújtásáért: a Városfejlesztési
Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. június 19.
Dr. Papp László
polgármester

