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Tisztelt Képviselő-testület! 
2011. március 1-től kiírásra kerül a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében az „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző kampányok” (KEOP-6.1.0) elnevezésű pályázat. 
A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, 
tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók 
környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának 
fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, 
közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló 
információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával.  
A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás 
elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek 
széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának 
korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. 
Jelen kiírás keretében pályázhatnak költségvetési szervek, azok intézményei és 
non-profit szervezetek is.  
Jelen kiírásban fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat 
szervezése és lebonyolítása támogatható, melynek célja: 

• fenntarthatósági tematikájú rendezvényen interaktív tanulási alkalmak 
létrehozása (többek között pl. multimédiás tartalmak segítségével) és/vagy 

• nem fenntarthatósági tematikájú rendezvény (pl. nyári fesztiválok, falunap stb.) 
keretén belül fenntarthatósági tematikájú program lebonyolítása interaktív 
tanulási alkalmak létrehozásával (pl.: zöld sátor, zöld stand, stb.). 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke az 
összes elszámolható költség 95%-a. 

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatási összeg minimum 10 millió Ft 
maximum 50 millió Ft lehet. 

Projekt keretében a Komlói Napok rendezvénysorozat kiegészülne 
fenntarthatósági tematikájú programokkal. A projekt lehetőséget teremtene arra, 
hogy játszóházakkal, sportprogramok megrendezésével, filmvetítésekkel, 
előadásokkal, „Zöld sátorral” színesítsük a  60. éves város ünnepi programját. A 
projekt költségei között a rendezvényhez szükséges infrastruktúra (színpad, 
hangosítás stb.) költségei is elszámolhatóak. 

 

 



A pályázat tárgyát képező tevékenységek becsült összköltsége várhatóan 25.000.000 Ft 
lesz, amely a következő tételekből áll össze: 

Projekt előkészítés költségei 1.500.000 Ft 

Projekt megvalósítás költségei 23.500.000Ft 

Szakmai tartalom (Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvény)  13.000.000 Ft 

Eszközbeszerzés 1.250.000 Ft 

Projektmenedzsment 2.000.000 Ft 

Tájékoztatás és nyilvánosság 750.000 Ft 

Rendezvény  13.000.000 Ft 

PR, Ismetertterjesztés, Média (kommunikáció, 
marketing) 6.500.000 Ft 

Összesen 25.000.000 Ft 

Az önkormányzatnak a támogatás elnyerése esetén 5% önrészt (1.250.000 Ft) kell 
biztosítania a projekt megvalósításához. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében  és az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembe vételével megtárgyalta a KEOP-6.1.0/B/09-11 „A fenntartható életmódot 
és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” pályázaton való 
részvételt és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület benyújtja pályázatát a KEOP-6.1.0/B/9-11 „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című 
pályázati felhívásra, továbbá a támogatás elnyerése esetén a szükséges 1.250.000 Ft 
önrészt biztosítja a 2011. évi költségvetésben a „kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények” szakfeladaton elkülönített keretösszeg terhére. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Polics József polgármester 

Komló, 2011. március 21. 

 

 
          Polics József 
          polgármester 
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