Az erdő legyen veled!
MEGHÍVÓ
a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség műhelytalálkozójára
2018. május 10. csütörtök – 10:00‐13:40
helye: Reflex Ökológiai Központ (Pápateszér, Farkashegy 16.)
https://goo.gl/maps/f9AE25LtDLH2
A műhelytalálkozó programtervezete
9:00‐10:00
10:00‐13:00

13:00‐13:40
13:40‐16:00

Megérkezés, regisztráció
Műhelytalálkozó – a találkozó témái
‐ KEHOP‐1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás pályázat. A kisebb településekkel június 1‐ig lehet beadni
első körben a pályázatokat. A Reflex és az Éghajlatvédelmi Szövetség a közvetlen
partnertelepüléseivel készül pályázni, amihez összeállítottam egy összegzést,
melyet levelem után találtok. Mindkét szervezetünkkel szívesen közreműködünk
tagtelepüléseink és tagszervezeteink pályázataiban is!
‐ Az erdő legyen veled ‐ települési zöld területek a klímaalkalmazkodásban ‐ Az
Éghajlatvédelmi Szövetség Zöld Forrás pályázatának aktualitásai és a témában
tervezett LIFE pályázat lehetőségeinek áttekintése.
‐ Change the Power ‐ (Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs
and Climate Justice ‐ Az év elején elindult az Európai Klímaszövetség hároméves
projektje, melyben magyarországi koordinátorként vesz részt a Reflex Egyesület. A
pályázat megvalósítása során több tevékenységben számítunk az Éghajlatvédelmi
Szövetség tagszervezeteire is. A találkozón az együttműködési lehetőséget, azok
forrásoldalát és a tevékenységek ütemezését tekintjük át.
Ebéd
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség küldöttgyűlése

Szállás ‐ Igény esetén 2018. május 9‐én és 10‐én a helyszínen térítésmentesen biztosítunk szállást az
érdeklődőknek!
Útiköltség térítés ‐ Nem szeretnénk, ha bárki a magas útiköltségek miatt maradna a találkozótól
távol, indokolt esetben részben vagy egészében megtérítjük a költségeiket!
Jelentkezés ‐ 2018. május 7‐ig lehet az online jelentkezési lap kitöltésével itt:
https://goo.gl/forms/vcblBJGeHnDbWHbf2
Bármilyen kérdésükkel bátran keressenek a 30 232 6658 telefonszámon!

Tisztlettel:
Győr, 2018. április 18.
Lajtmann Csaba
elnök

A találkozó a Földművelésügyi Minisztérium Zöld
Forrásának támogatásával valósul meg, a találkozó nem
tükrözi a támogató álláspontját.

H‐9024 Győr, Bartók Béla u.7.
Tel / Fax: +36 96 316 192
www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu
www.facebook.com/KlimaveddVelem/
eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com
Amennyiben módjában áll, kérjük támogassa szövetségünk éghajlatvédelmi programjait
adományaival, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával!
Számlaszámunk: 10400511‐50515756‐89561009
Adószámunk: 18989061‐1‐08

