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A pályázat területe: 
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

A projekt tervezett kezdése: 
2014. november 1., szombat

A projekt tervezett időtartama: 
21hónap

A projekt megvalósításának helyszíne: 
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség tagjainak működési területe és tagtelepülései

A projekt nagysága: 
kisprojekt (1 500-20 000 €)

A projekt végrehajtásáért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg) : 
Lajtmann Csaba

E-mail elérhetősége: 
lajtmann@gmail.com

Pozícója/feladatköre a szervezetben: 
elnök

Telefon elérhetősége: 
+36 30 232 5558

1. A projekt által kezelni kívánt probléma rövid bemutatása : 
A globális éghajlatváltozás az egyik legnagyobb kihívás elé állítja a társadalmat, melyben a nemzetközi és nemzeti folyamatok sikertelensége mellett
a helyi szintű együttműködéseknek fontos szerepe lehet. Projektünk keretei között olyan lépéseket tervezünk, melyek a helyi közösségek szintjén
adnak választ a problémára úgy, hogy egyszerre segítik a közösségek önellátását (alkalmazkodás, ellenálló képesség javítása) és a környezet
terhelésének mérséklését (megelőzés, kibocsátás csökkentés).

2. A projekt célja, azaz a probléma megoldására tett javaslat rövid bemutatása: 
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (MÉSz) együttműködési szintje kettős, az országos hálózatos együttműködés mellett nagyon fontosak a
helyi körök, melyben a civil szervezeti tagjaink a helyi települések (elsősorban kisebb falvak) önkormányzataival és közösségeivel működnek együtt.
Projektünk keretei közt olyan célokat tűztünk ki, melyek a társadalmi szervezetek közreműködésével hosszú távon segíthetik a helyi közösségek
önellátásnak megalapozását és környezeti terhelésük csökkentését.
Cél 1. - A MÉSz helyi együttműködési köreinek fejlesztése a fenntarthatóság érdekében;
Cél 2. – A MÉSz országos fejlesztése és bővítése;
Cél 3. - Helyi közösségformálók, döntéshozók kompetenciájának fejlesztése;
Cél 4. – Az Éghajlatvédelmi Szövetség társadalmi beágyazottságának növelése.

3. A projektben tervezett tevékenységek felsorolása: 
Projektünk céljainak és a hozzá kapcsolódó tevékenységek meghatározásánál figyelembe vettük tagjaink igényeit és szempontjait, melyeket a MÉSz
önfejlesztő találkozóin, illetve a pályázat előkészítése folyamán fogalmaztunk meg:
- Olyan tevékenységeket végezzünk, melyek amellett, hogy fenntarthatósági célokat szolgálnak, befogadhatóak és alkalmazhatóak egy nem „zöld”
beállítottságú közösségen belül is;
- Erősítsük a MÉSz közösségi jellegét területi és országos szinten;
- Fejlesszük a közösség véleményformálóinak tudását;
- Legyünk láthatóak és szerethetőek.
Ezek tükrében az alábbi tevékenységeket tervezzük:

*Helyi közösségi körök fejlesztése (Cél 1; 2; 3; 4.)* A MÉSz legalább 6 civil tagszervezetével és legalább 12 település közösségének bevonásával
megvalósul:
Műhelymunka – Elkészül egy rövid, gyakorlatias stratégia, mely számba veszi a helyi lehetőségeket, adottságokat és meghatározza azokat az
irányokat és tevékenységeket, mellyel a kitűzött célok elérhetőek.
Kis lépések - A stratégiákhoz illeszkedő helyi tevékenységek megvalósítása, melyek úgy szolgálják a fenntarthatósági üzenet továbbítását a helyi
közösségeknek, hogy azok aktív részesei a folyamatnak (helyi termék vásárok vagy közösségi kertek kialakítása).

*Helyi döntéshozók, véleményformálók képzése (Cél 1; 2; 3.)* A Reflex Egyesület és a MÉSz kidolgozott egy olyan képzést, mely 3 x 2 napos képzés
keretei között olyan helyszíneken valósul meg, ahol az elméleti anyagok mellett a 3 helyszínen a résztvevők követhető gyakorlati mintákat is
megismerhetnek. 2012-ben az EU támogatásával 21 főt képeztünk, a képzés akkreditációja 2013-ban elkészült. Önköltséges alapon a képzésre nem
mutatkozott érdeklődés, így a képzéssorozatot jelen pályázat támogatásával szeretnénk ismét megvalósítani.

*Világfák 2015 (Cél 2; 4.)* A kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület által választott év fáját ültetjük el közösségi alkalmakon a MÉSz
legalább 20 tagjának működési területén, emléktáblák elhelyezésével.
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4. A projekt várt eredményei és hatásai: 
A projekt keretei között a közösségek olyan követhető lépéseket tesznek a fenntarthatóságért, melyek más közösség által is megvalósíthatóak:
- megvalósul 6 közösségi kör fejlesztése legalább 6 társadalmi szervezet és 12 település bevonásával;
- elkészül 6 db, rövid, gyakorlatias stratégiai dokumentum;
- megvalósul 6 db „kis lépés”;
- megvalósul egy akkreditált 3 x 2 napos képzéssorozat 18 fő döntéshozó, közösségformáló részvételével;
- megvalósul legalább 20 „Világfák” faültetési akció.

5. A pályázó szervezet bemutatása és a témában szerzett korábbi tapasztalatainak leírása: 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/
Európai minta alapján a hazai sajátosságokat figyelembe véve 2009-ben környezetvédő szervezetek kezdeményező részvételével és települések
bevonásával alakult meg a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, melyben jelenleg 13 társadalmi szervezet és 15 önkormányzat (elsősorban
kisebb települések) működnek együtt olyan helyi közösségi megoldásokat keresve, melyek hozzájárulhatnak a helyi közösségek önellátásához
(alkalmazkodás) és az éghajlatváltozás problémájának mérsékléséhez (megelőzés). Munkánk folyamán olyan lépeseket igyekszünk elősegíteni,
népszerűsíteni, melyek bármely hazai közösség által a külső körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve megvalósíthatóak úgy, hogy nem kell
hozzá „méregzöldnek” lenniük. A szövetség munkájában a környezeti szempontok mellett kiemelt szerepet játszanak a társadalmi szempontok
érvényesítése. A Szövetség munkáját tagjainak szakértői és önkéntes segítségével végzi.

6. A projekt várható költségigénye a főbb kiadási kategóriákban (becslés): 

Költségsor Becsült összeg (HUF) Becsült összeg (EUR)

Személyi költségek 2800000 HUF 9350 EUR

Utazási költségek 250000 HUF 835 EUR

Eszközbeszerzés 250000 HUF 835 EUR

Szolgáltatások költsége 2500000 HUF 8348 EUR

Felújítási költség 0 HUF 0 EUR

Összesen 5800000 HUF 19368 EUR

7. Kérjük, foglalja össze a projektjét : 
*Helyi közösségek a fenntarthatóságért*
Az Éghajlatvédelmi Szövetség együttműködési szintje kettős, az országos hálózat mellett nagyon fontosak a helyi körök, melyben a civil szervezeti
tagjaink a helyi települések önkormányzataival és közösségeivel működnek együtt. Célunk, hogy a társadalmi szervezetek közreműködésével hosszú
távon segítsük a helyi közösségek önellátásnak megalapozását és környezeti terhelésük csökkentését.
*Helyi közösségi körök fejlesztése * 6 civil tagszervezettel és legalább 12 település közösségének bevonásával megvalósul:
Műhelymunkában rövid, gyakorlatias stratégia készítése,
Kis lépések - A stratégiákhoz illeszkedő helyi tevékenységek.
*Helyi döntéshozók, véleményformálók képzése* A 3 x 2 napos képzés keretei között olyan helyszíneken valósul meg, ahol az elméleti anyagok
mellett a helyszíneken a résztvevők követhető gyakorlati mintákat is megismerhetnek.
*Világfák 2015* Az év fáját ültetjük el közösségi alkalmakon 20 tagunk működési területén.

A pályázat címe angolul: 
*Local communities for sustainability*

8. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be: 
*Local communities for sustainability*
There are more cooperation levels of Climate Alliance, besides the national networking activities the local community groups are very essential where
our member NGOs are cooperating with local municipalities. Project goal is CA member NGOs help municipalities in establishing local autonomies
and decreasing environmental pollution.
*Developing local community circles*
With involvement of 6 member NGOs and at least 12 municipalities the following activities will be implemented:
Creating practical strategy on workshop,
Small steps – Local activities related to the strategy.
*Training – local decision-makers, multiplicators – 3 times 2-day-training course* Participants will get theoretical and also practical knowledge on a
location where they can see best practices in the related topic.
*Lifetrees of the Year 2015* We plant the tree of the year on community events in 20 member municipalities’ territory.
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