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Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati felhívást a Környezeti ás Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága (IH) hirdette meg a mindenkor hatályos éves fejlesztési keret
alapján.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által lefedett valamennyi fejlesztési
terület és beavatkozási irány esetében 4 db horizontális célnak kell érvényesülnie, amelyek
egyike a klimaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése. az
alkalmazkodóképesség javítása. E horizontális cél elérését legkőzvetlenebbül a KEHOP I.
pdodtási tengelye szolgálja, amely megnevezésében —,‚Klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodás” — is egyértelműen tükrözi a kitűzött célt. A KEHOP I. pdoritás tengelyének
első specifikus célkitűzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. 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 ás szükséges
klimaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-
minták megismertetetését is. A klímavákozással kapcsolatos szemléletfonnálás és a helyi
klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők
klímaváltozással összefüggő ismeretei. amelynek következtében javul a klímaadaptációs
intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A szélesen értelmezett — a lakosság mellett a vállalkozói. kőzintézménvi szereplőket is magában
foglaló — társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek hiánya meghiúsíthatja a
várható változásokhoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések hatékony megvalósítását.
Ennek elkerülése érdekében a KEHOP 1.2.1 intézkedése a hatékony alkalmazkodás társadalmi
feltételeinek megteremtésére irányul. A klimaváltozás hatásai térségenként rendkívül
változatosak, igy az azokhoz való alkalmazkodási programok és intézkedések minél
alacsonyabb területi szinten valósíthatók meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos
kihívások, lehetőségek, feladatok meghatározása — a helyi érdekeltek bevonásával zajló
partnerségi folyamat keretében — kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz. Ennek elősegítése
érdekében a támogatások helyi klímastratégiák kialakítására irányulnak. A klímastratégiák

1



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok tájékoztatása és
szerepvállalása, amelyet célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző
környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő
szemléletformálási akciók támogatása révén kell elősegíteni.

Kötelezően rnegvalósítandó önállóan tárnogatható tevékenységek
a) helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
a) intézményi, települési. illetve több településen átívelő, interaktív tematikus
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülö. egy vagy több jól lehatárolt,
egymással összefüggő témát többféle megközelítésből bemutató. különböző
célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle
programtipus megvalósitását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a
célcsoportok aktív, igazolható bevonása.
b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más
rendezvény keretében, a klimatudatos magatartási formákat bemutató és népszerüsitő
megjelenést. valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos
tudásmegosztással összefüggő (p1. saját stand önálló programokkal) értünk.
c) helyi szereplők szemléletformálása. ennek keretében: tájékoztató
előadások!workshopoklfórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett
intézmények munkavállalói számára
A tájékoztató előadásolc’workshopoklfórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a
projekt keretében megvalósuló szemléletfontálással érintett település(ek)
intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, stb.) döntéshozói és
munkavá]lalói klímatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.
d) gyakorlatorientált ismereteket átadó. pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható,jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek
szakmai előkészítése és lebonyolitása
A tevékenység során kisléptékü. intézményi, iskolai. települési Vagy térségi versenyek.
vetélkedők támogathatók.

A pályázható összeg 5-20 millió forint, a rendelkezésre álló keret 1.590 millió forint, a
támogatás mértéke 100 %.
Indikátor: maximális szakmai pontszám elérése érdekében a lakosság 13%-a
Megvalósítás: max. 24 hó
Fenntartás: 5 év (aloldal és tartalomhoz való hozzáférés, materiális javak nem idegeníthetők
el)
Előleg: Onkormányzat részére 100%

Javasolt pályázati tartalom:

A konzorcium javasolt összetétele, és bruttó támogatási igénye tagi bontásban:
• települési önkormányzat konzorciumvezető

o Bruttó 10.000.000 Ft támogatási igénnyel
• A sikeres támogatás érdekében a többletpontszámot garantáló és a megvalósítást

támogató — szakmai referenciával és programmal rendelkező — Zöld 14
Egyesület — mint konzorciumi tag

o Bruttó 10.000.000 Ft támogatási igénnyel
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• További 2 együttműködő civil szervezet
o szakmai együttműködőként, támogatási igény nélkül

lielyi önkormányzat által tervezetten végzendő feladatok:
OnáUóan támogatható tevékenység:

• települési figyelemfelhivó akciók megvalósítása;
• helyi szereplők szemléletformálása. ennek keretében: tájékoztató
előadásoklworkshopoldfórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett
intézmények munkavállalói számára;

Választható, önállóan neni támogatható tevékenységek
• a települési programsorozathoz és iigyelemfelkeltö akcióhoz kapcsolódó
médiakampánok megszervezése és lebonyolítása A tevékenység során a
kötelezően választott (3.1.1.2. a. b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampánvok
támogathatók (tv. rádió megjelenés. ódásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek,
stb.).
• a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak
a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos
feltöltése, fdssítése

Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a
projekt időtartama alatt folyamatosan frissiteni. illetve a projekt keretében készült
tanulmányokat. összefoglalókat hozzáférhetővé tenni, A honlap és annak tartalmának elérését
a fenntartási idő végéig biztosítani kell. A projektgazda honlapján belül, a témához szorosan
kapcsolódó, interaktív elérést célzó, ismeretterjesztést és gyakorlati tanácsadást biztosító
tartalom kialakítható és annak folyamatos működtetése, frissítése támogatható, legalább a
projekt megvalósitása folyamán.

• a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs
elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása A bemutatóhely
kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan a
klímavédelemhez kell kapcsolódnia.

A szakmai nonprofit egyesület (Zöld 14 Egyesület) által vállalható feladatok (a maximum
pontszám eléréséhez igazítva. annak mértékéig):
Választható, önállóan támogatható tevékenységek

• helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormány7atok részére
(Kötelezően megvalósítandó)
• intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus
szemléletformálási programsorozatok szervezésének és lebonyolításának szakmai
támogatása;
• gyakorlatodentált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható. jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi
versenyek szakmai előkészítésének és lebonyolításának szakmai támogatása.

Választható, önállóan nem támogatható, (többletponiért) választható tevékenységek
• gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök
szervezése és lebonyolitása A szakkörök témája célzottan csak a klimatudatosság
lehet. Alapcél a környezetváltozással kapcsolatos összefiggések és problémák
felismertetése. az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása és a mindennapi
élet során hasznosítható jó gyakorlatok megismertetése, a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások
és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése.
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• Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése A kiadványok
csak a helyi teLepülési klimaváltozás megelőzésével. mérséklésével kapcsolatos.
illetve helyi klímaváltozáshoz való alkalmazkodási ismereteket közvetíthetnek,
konkrétan meghatározott települési célcsoportokra specializáltan (p1. kisiskolások,
nyugdíjasok, adott cégek munkavállalói stb.).
• a felhívás Fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások,
szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvéteL
támogatása Az .1. fejezetben meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó
helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a
kedvezményezett település(ek) intézményeinek döntéshozói és munkavállalói.
valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, beUöldi tanulmányát
megszervezése és lebonyolítása támogatható.
• térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát
népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása
gyermekek számára

Támogatás felhasználása az alábbi belső %-os korlátok alapján javasolt és elszámolható:
Előkészítés pro/ekt szinten: 7% (bruttó 1.400.000 Ft,) — küLvő szolgálícitás
bevonásávaljavasolt.

Tcwi szintű költsé retés Javaslat ci belső %-os korlátok
arányában Konzorcium vezető esetében:

előkészítés: 7% max. 1.400.000 Ft
közbeszerzés: L% max. [00.000 Ft
projektmenedzsment: 2,5% max. 250.000 Ft
kötelező tájékoztatás: 0.5% max. 50.000 Ft
programok megvalósítása: 3.000.000 Ft
programokhoz kapcsolódó eszköz beszerzés 500.000 Ft
szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak
bér+ járulék: 4.700.000 Ft

összesen: 10.000.000 Ft

Szakmai Nonprofit Kft. esetében:
közbeszerzés: 1% max. 100.000 Ft
projektmenedzsment: 2.5% max. 250.000 Ft
kötelező tájékoztatás: 0,5% max. 50.000 Ft
klímastratégia elkészitése 2.000.000 Ft
programok megvalósítása: 2.500.000 Ft
programokhoz kapcsolódó eszköz beszerzés 500.000 Ft
szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak
bér+ járulék: 4.600.000 Ft

összesen: 10.000.000 Ft

A pályázati összköltség: bruttó 20.000.000,- Ft forint, a támogatás mértéke 100%.
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Kérem a T. Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslatok elFogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata, mint konzorcium Vezető pályázatot nyújt be a
KEHOP-1.2.1 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klí,natiidatoságot
erősítő’ szemléletfornuílás” felhívásra „Békés, helyi klímastratégia kidolgozása” címmel.
Konzorciumi partner a Zöld 14 — Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődésért
Egyesület.
Az igényelt támogatás mértéke 100 %, összege bruttó 20.000.000,- Ft.
A saját erő mértéke 0%, összege 0,- Ft.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a KEHOP-1.2.1 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának
közbeszerzési szabályzatának irányadó rendelkezései szerint eljárjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükségessé váló jognyilatkozatokat
megtegye.

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a
KEHOP-1.2.1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentáeióját nyújtsa be, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a pályázat benyújtásához
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22.

1z GáWor
jÁgárniester

Jogi ellenjegvzö

Venzugyi ellenJe.yo
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