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2020.09.01. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 azonosító számú, „Az energiatudatos gondolkodás terjedését 
elősegítő szemléletformáló programok Ózdon” című projekt indításáról. 
 
Ózd Város Önkormányzata az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi 
szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására elindított KEHOP-5.4.1 azonosító számú, 
Szemléletformálási programok című felhívás kapcsán benyújtott pályázatával a Támogató 
döntése alapján 2 793 500 Ft összegű, 100% intenzitású, vissza nem téritendő támogatásban 
részesült. 
 
A fejlesztés célja: 

• A lakosság figyelmének felhívása az energia- és klímatudatos viselkedések előnyeire, energia 
megtakarítási lehetőségeik kapcsán.  

• Az energia-hatékony életvezetési tudás és tartós szemléletváltás bevezetése az ózdi 
háztartásokba.  

• A célcsoport megismertetése a megújuló energiaforrásokkal, azok alkalmazhatóságának 
területeivel, illetve a tényleges költségeivel, illetve hozzá tudjunk járulni a településünkön 
felhasználásra kerülő megújuló energiaforrások számának növekedéséhez.  

 
A projekt megvalósulási helyszíne: Ózd 
A projekt megvalósításának kezdete: 2020. január 01. 
A projekt fizikai befejezése: 2021. szeptember 30. 
 
A projekt során az alábbi tevékenység megvalósítását tervezzük:  

• Települési figyelemfelhívó akciók: Két települési nagyrendezvény keretében a helyi lakosság 
megszólítása. A programelem során egyrészt interaktív előadásokat és tanácsadást tartunk, 
melyek során önálló gondolkodásra ösztönözzük a résztvevőket, hogy találjanak megoldást a 
saját háztartásuk energiafogyasztásának optimalizálására, másrészt energiatudatos 
szemléletre nevelő, interaktív, játékos foglalkozásokat tartunk a gyerekek részére. A gyerekek 
játékos formában kaphatnak naprakész tudást mind az interneten található információkról, mind 
pedig kiadványokból értesülhetnek a legújabb trendekről és olyan civilekről, akik a témában 
tevékenykednek.  

• Szakkörök szervezése: 2x15 fő részére szakköri foglalkozások megtartása a Bolyky Tamás 
Általános Iskolában, hogy a gyerekeknek naprakész, a gyakorlatban hasznosítható ismereteket 
kapjanak a háztartások energiafelhasználásáról, a megújuló energiákról és saját szerepükről, 
valamint lehetőségeikről a fenti témakörökben.  

• Települési weboldal „környezettudatos” fejlesztése: Hiteles és felhasználóbarát 
iránymutatás nyújtása a felhasználóknak, elsősorban háztartásoknak az önállóság felé. Nem 
egyszerű információs oldal készül, hanem egy olyan oldal, amely visszacsatolást, elemezhető 
fejlődést, tudást generál.  

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 
További információ kérhető: 
Szaka Attila szakmai munkatárs: +36/70/367-8967 
Szaniszló Károly szakmai munkatárs: +36/70/508-0540 


