
A Gyáli Klímastratégiai Program

Gyál Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00141
számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok 
megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával 19 957 546 Ft összegű, vissza nem térítendő 
Európai Uniós támogatást nyert. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.02.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.10.29.

A projekt fő célja, a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a 
lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, 
követendő magatartásminták megismertetetése, mely célok eléréséhez nélkülözhetetlen a 
megfelelő szakmai tudásbázis megteremtése.

Gyál Város Önkormányzata olyan költséghatékonyan megvalósítható szemléletformáló 
programsorozatokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával és 
konkrét információk átadásával kívánja megvalósítani céljait, amelyek a pályázat 
előírásainak megfelelően hozzájárulnak a környezettudatos magatartás elterjedéséhez, a 
klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén 
bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő 
ismeretei, ezzel javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A projekt részeként egy klímastratégiai terv megírásával hosszútávú stratégiai célkitűzések 
mentén szeretnék biztosítani településünk alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz, 
konkrét programok, intézkedési tervek előkészítésével.

Továbbá, a projekt megvalósítását számos tevékenység szolgálja, melyek mind aktív, mind 
passzív eléréssel szeretnék a város lakosságát bevonni. 

II. Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

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

• Szemléletformálási programsorozat a klímatudatosság jegyében

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
• Klímatudatossági stand
• Fotópályázat felnőtt lakosság részére

c) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett 
intézmények munkavállalói számára

• Interaktív workshop önkormányzati, intézményi dolgozóknak

Kohéziós Alap



d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe 
integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek 
szakmai előkészítése és lebonyolítása 
• Rajzötlet pályázat a klímatudatosság szellemiségében
• Ajándéktárgyak – a résztvevő gyerekeknek

III. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

• Szórólapkampány/képújság/internetes hirdetés/újságcikk
• Óriásplakát kampány

c) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése
• Szemléletformáló kiadványok, energiagazdálkodási útmutatók készítése -

intézmények, lakosság részére


