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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN- ÉS 

KAPACITÁSFEJLESZTÉS, VALAMINT SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a KEHOP-1.2.0-15 „KEHOP Klímastratégiák 
kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című 
konstrukció keretében 30 millió forint támogatást nyert a „Megyei Klímastratégia kidolgozása, 
valamint éghajlatváltozási platformok létrehozása és működtetése Győr-Moson-Sopron megyében” 
című pályázatának megvalósítására. A projekt költségei – 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatás formájában – az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési forrásból álltak 
rendelkezésre. A 2018. március 31-ig megvalósult projekt alapvető célja a klímaváltozáshoz történő 
hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, a települési és térségi 
klímastratégiák kidolgozásához szükséges, egységes szemléletű módszertani útmutató kidolgozása 
volt. 
 

Összhangban Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciójával, a projekt elsődleges célterületei 

az alábbiak: 

I. Az üvegházhatású gázok légkörbe való kibocsátásának csökkentése; 

II. A változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészülés; 

III. Fenntartható vízgazdálkodás, takarékos, értékvédő gazdálkodás; 

2017. Szeptember 22-én, pénteken délelőtt Győrött, a Megyeházán megtartotta alakuló ülését a Győr-

Moson-Sopron Megyei Érhajlatváltozási Platform – összesen 15 szervezet képviselője írta alá a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot – amely többször ülésezett a projekt időtartalma alatt. 2017. november 17-én elkészült 

Győr-Moson-Sopron megye klímastratégiájának első olvasata, melyet véleményeztek többek között a 

platform tagok. Az érkezett észrevételek beépültek a dokumentumba, amely 2017. november 29-én a 

megyei éghajlatvédelmi platform ülésen megtárgyalásra és elfogadásra került. Ezt követően Győr-Moson-

Sopron Megye Közgyűlése a dokumentumot 2017. december 15-ei ülésén a 108/2017 (XII.15.) KH-val 

elfogadta. 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében meghatározó volt, hogy szakmai konferenciákon, 

szemléletformáló rendezvényeken, workshopokon keresztül Győr-Moson-Sopron megye lakosságának 

környezet- és klímatudatosságát pozitív irányban mozdítsuk el, hiszen a környezet- és klímavédelem 

mindannyiunk felelőssége. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat maximálisan elkötelezett e 

tevékenységben, ennek ékes bizonyítéka a projekt keretében megszervezett 6 szemléletformáló 

rendezvény, 4 konferencia és 3 workshop, amellyel a kedvezményezett jócskán túlteljesítette a projektben 

elvártakat. A klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióban aktívan résztvevő lakosság 

száma az előírtak szerint 2.000 fő, a ténylegesen résztvevők száma azonban ennél magasabb 2.207 fő volt. 


