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Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési keretéből Magyarországra érkező forrásokból fejlesztendő
fő prioritásokat a Partnerségi Megállapodás rögzíti. E dokumentum, csatlakozva az EU 5. tematikus
céljához, a nemzeti fejlesztési célkitűzések közé emeli az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását.
A Kormány e cél elérését a megyei önkormányzatok, központi költségvetési szervek és civil szervezetek
együttműködésével kívánja elérni. E fontos ügy érdekében kötendő nagy összefogás egyik meghatározó
eleme a KEHOP-1.2.0 kódszámú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázati kiírás, mely két nagy komponensből áll.
A megyei önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata térségi klímastratégiát dolgoz ki és
lakossági érzékenyítő akciókat, szemléletformáló programokat szervez, valamint a helyi szakmai és civil
szervezetek, kutatóműhelyek és az önkormányzat részvételével rendszeresen ülésező munkacsoportot,
azaz Éghajlatváltozási Platformot hoz létre. A kiírás másik komponensét jegyző Klímabarát Települések
Szövetsége a megyei projektek koordinációját látja el, valamint számukra szakmai háttértámogatást
biztosít, beleértve annak a módszertani útmutatónak az összeállítását is, amely a klímastratégiák azonos
színvonalú, egységes szerkezetű kidolgozását teszi lehetővé.
Magunk is úgy véljük, hogy a klímaváltozás hatásainak mérséklése, valamint a klímaalkalmazkodás ügye
nem csupán egy szűk kör feladata. Érintettek vagyunk abban mindnyájan személyesen, és valamely
társadalmi csoport tagjaként is.
A klímaalkalmazkodást segítő szemléletformálásban, a kibocsátás csökkentést szorgalmazó stratégiai
munkában számítunk a megyei és települési önkormányzatokra, helyi döntéshozókra, tudományos
intézmények munkatársaira, mezőgazdasági, erdészeti vagy éppen vízgazdálkodási szakemberekre, a
pedagógusokra, civil szervezetek tagjaira és minden állampolgár támogató aktivitására.
A fenntarthatóság kérdéskörére adandó helyes válaszok megtalálásában megkerülhetetlen a hazai
vállalkozói szektor is. A KSH adatai szerint a KKV szektor önmagában is mintegy 2 millió főt foglalkoztat,
így már azzal jelentős szemléletformáló hatást fejtene ki, ha a vállalkozások üzletpolitikájában megjelenne
a fenntarthatóság szempontja.
Célunk, hogy ne csupán a vészharangot kongassuk, hanem kísérletet tegyünk egy nagy
társadalmi összefogás létrehozására. Csak a fent említett valamennyi struktúra
összefogásával jöhet létre az a termékeny táptalaj, melyből egy
fenntarthatóbb jövő szökkenhet szárba. Mert a fenntarthatóság nem
csupán pénz kérdése.
Ezért olyan regionális rendezvényt szervezünk, melyekre nem
csupán az egyetemek, egyéb kutatóműhelyek, szakmai és
civil szervezetek képviselőit várjuk, de a régió
vállalkozásait, megyei és települési önkormányzatait is.
Az esemény lehetőséget kínál arra, hogy e struktúrák

képviselői találkozzanak, ismeretséget kössenek és a lehető legszélesebb körben új, szakmaközi
kapcsolatokat alakítsanak ki.
A programban a klímaváltozás általános kérdései mellett szó lesz többek között az agrárium és a vízügy
kihívásairól, a civil szervezetek szerepéről, a vállalkozói szektor lehetőségeiről is.
Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk! A részvétel ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma
miatt előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi elérhetőségeken tehet meg:
E-mail: regisztracio@klimabarat.hu, szovetseg@klimabarat.hu
Tel.: +36 (1) 249 5469
Kelt Budapesten, 2017.04.11
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