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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A testület a 2015. szeptember 24-ei ülésén tájékoztatást kapott a Magyar Közlöny 126.
számában megjelent Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat 2. melléklet 17. pontja szerint
arról, hogy a KEHOP-1.2.0 felhívás (a továbbiakban: Felhívás) alapján 30.000.000 Ft
támogatás igénylésére van lehetőségünk az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád
megyében” projekt keretében a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozására,
széleskörű szemléletformálási program megvalósítására.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 4.
pontjában döntött arról, hogy a Felhívásra Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) pályázatot nyújt be, azonban ekkor még az ezzel kapcsolatos részletesebb
információk nem álltak rendelkezésre.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: IH) Vízügyi és
Természetvédelmi Végrehajtási Főosztálya 2015. október 12-én kelt levelében tájékoztatta az
Önkormányzatot az aznap megjelent Felhívásról és az ahhoz kapcsolódó néhány fontosabb
tudnivalóról:
− A beérkező támogatási kérelmek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend szerint
kerülnek elbírálásra.
− A támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 30-ig van lehetőség.
− A főváros és a megyei önkormányzatok projektje alapvetően – szintén – a KEHOP 1.2.0 Felhívás keretében megvalósuló Klímabarát Települések Szövetsége „Szakmai
háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában”
című projektjére épül, melynek keretében készül el az a módszertani útmutató – ami
alapján majd össze kell állítani a megyei klímastratégiákat. Ezért az IH azt kérte, hogy
a támogatási kérelmet lehetőség szerint 2016. II. negyedévében nyújtsák be részükre a
megyei önkormányzatok, továbbá a projektek egymásra épülése miatt vegyék fel a
kapcsolatot a Klímabarát Települések Szövetségével.
Az IH a fentiekkel kapcsolatban 2015. november 9-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
épületében tájékoztató workshopot tartott a gyakorlati tudnivalókról.
Jelen előterjesztés időpontjáig a Klímabarát Települések Szövetsége által készítendő
dokumentum még nem áll rendelkezésünkre, így a tényleges munka csak ennek megérkezését
követően indulhat el.
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II.
Az ún. DIPOL Csoport vezette Konzorcium 2015 őszén kereste meg az Önkormányzatot
azzal, hogy az EGT Alap pályázati támogatásával, egy ingyenes és komplex képzési
programot valósítanának meg 2015 novembere és 2016 márciusa között az ország négy
régiójában (Észak-Magyarországon, a Nyugat-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, valamint a
Közép-magyarországi régió nyugati felében).
Az izlandi, liechtensteini és norvég pályázati támogatással kialakítandó hálózat célja
segítséget nyújtani az önkormányzatok, a járási és megyei hivatalok, valamint egyéb
intézmények számára ahhoz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos teendőket eredményesen
integrálják a fejlesztési terveikbe, továbbá a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszak mintegy
1117 milliárd Ft-os környezeti és energiahatékonysági programjának forrásaihoz szükséges
pénzügyi, jogi, pályázati és szakpolitikai eszközökkel kapcsolatos ismereteket is elsajátítsák.
Salgótarjánban 2015. december 3-án indult el a négyszer kétnapos képzéssorozat, amely során
a résztvevők (mintegy 15 fő) – többségében Önkormányzati szakemberek –, a
klímaváltozással és annak magyarországi hatásaival, egy-egy ország, régió vagy éppen
település sebezhetőségének mérésével és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
rugalmasságának lehetséges fokozásával, a települési klímaváltozási stratégia készítésének
lépéseivel, a projektekhez, pályázatokhoz tartozó pénzügyi és technikai ismeretekkel,
valamint a projektekhez kapcsolódó kommunikáció eszközeivel ismerkedhetnek meg.
A képzés lezárását követően az a cél, hogy az abban résztvevő szakembereink a KEHOP1.2.0 felhívásra sikeres klímastratégiát tudjanak elkészíteni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2016. január 8.

Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a KEHOP – 1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívás szerinti projektben való
részvételről
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a KEHOP – 1.2.0 Klímastratégiák
kidolgozásához
kapcsolódó
módszertan
és
kapacitásfejlesztés,
valamint
szemléletformálás című felhívás szerinti az „Éghajlat-változási Platform létrehozása
Nógrád megyében” projektben való részvételről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a projekt előrehaladásáról folyamatosan adjon
tájékoztatást.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2016. január 28.
Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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