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zöld infrastruktúra, Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és 
szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi 
tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 
katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, Ipari 
területek és szennyezett talaj rehabilitációja, 
Levegőminőségi intézkedések, Vállalati infrastruktúra a kkv-k 
számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket), 
Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a 
vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz 
való különleges alkalmazkodási intézkedéseket, a 
távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket és a 
szivárgás visszaszorítását), A fenntartható város-
/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, A 
környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Nem alkalmazható, 
Vissza nem térítendő támogatás 
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A felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített földrajzi célterületi keretek közül jelen kérelem a megyei járásközpontok számára elkülönített indikatív keretösszeg által biztosított támogatásra irányul. A projekt célja a település klímabarát fejlesztése, emellett a települési és térségi szerepkörből adódó hiányosságok megszüntetése környezettudatos és egészségtudatos beruházások és kiegészítő tevékenységek megvalósításával. Specifikus célok: A lakosság körében a környezet- és egészségtudatos életmód népszerűsítése a rekreációs és zöldfelületek növelésével és szemléletformáló akciókkal Térségközponti funkció erősítése Helyi gazdaság erősítése ITS specifikus célokhoz való illeszkedés Városi szintű tematikus célok: T1 - Ahhoz hogy a település aktívabb gazdasági szereplővé váljon, az ipari területek fejlesztése és betelepítése mellett elengedhetetlenül szükséges egy háttér infrastruktúra kialakítására. Ez eddig részben teljesült a modern városháza és kormányablak kialakításával, azonban a város jelenleg nem rendelkezik 100 főnél nagyobb létszámú rendezvények lebonyolításához szükséges infrastruktúrával, ami versenyhátrányt jelent a megye nagyobb és sok esetben kisebb településeivel szemben is. Ezt szolgálja a Térségi rendezvény és konferenciaközpont kialakítása. T3 - a minél inkább élhető város megteremtéséhez egyik legfőbb záloga olyan zöld és rekreációs infrastruktúra megteremtése, amely a települési klíma és az itt élők életminőségének javítását szolgálja. T4 - A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó háttérinfrasstruktúra kialakítása mellett a 



Térségi rendezvény és konferenciaközpont a település térségi szerepkörének erősítéséhez is hozzájárul T6 - A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel az energiahatékonyságra és az épületek károsanyag kibocsájtásának, valamint vízfelhasználásának minimalizálására törekszünk. Önállóan Támogatható tevékenységek A) Főtevékenység: 1 A térségi rendezvényközpont környezetében zöldfelület növelése valósul meg, melynek pontos műszaki tartalmát participatív tervezéssel kívánjuk véglegesíteni az első mérföldkőig, majd megvalósítása társadalmi akció keretében történik 2 A térségi rendezvényközpont környezetében a szürke víz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése 3 Rekreációs sétaövezet kialakítása korábban kihasználatlan ingatlanokon a Bátori út és a Petőfi út között. A fejlesztéssel egy olyan rekreációs felületeteket kívánunk létrehozni, amelyek amellett, hogy a telepített kültéri fitness eszközökkel hozzájárulnak a lakosság rendelkezésére álló rekreációs felületek növeléséhez, közvetlenül kapcsolódnak a városközpont gyalogos közlekedési hálózatához elősegítve ezzel azt, hogy ne egy elszigetelt területként jelenjenek meg, hanem egy folyamatos használatban lévő, a városi szövet részeként megjelenő területté váljanak. B) Főtevékenység: 5 A Napstrand alulhasznosított öltöző épületének funkcióbővítő felújítása C) Főtevékenység 6 Térségi rendezvény és konferenciaközpont kialakítása Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 7 Települési zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek SOFT tevékenységek 8 Szemléletformálás - környezettudatosságot erősítő szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok megvalósítása 9 Közösségvezérelt akciók - Parkosítási, valamint fa- és cserjeültetési akciók megvalósítása térségi rendezvény és konferenciaközpont környezetében 10 Települési arculat kialakítását támogató fejlesztések (városi honlap megújítása, logó és szlogenpályázat, alkalmazás fejlesztés, innovatív gyakorlatok adaptációja) Külön projektelemként nem szereplő, de megvalósuló tevékenységek a) Energiahatékonysági intézkedések valamennyi érintett épület esetén (szürkevíz hasznosítás, napenergia hasznosítás, energiahatékony gépészeti rendszerek kialakítása) b) Szórt azbeszt mentesítése a bontási és átalakítási munkák során c) Akadálymentesítés valamennyi épületnél és építménynél megvalósul az elvárt mértékben d) Nyilvánosság biztosítása a "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv" iránymutatásai alapján e) Partnerségi tervezést a projekt előkészítése során kívánunk A helyszínek OTÉK szerinti besorolása: Térségi rendezvény és konferenciaközpont és környezete, valamint a rekreációs sétaövezet mindkét szakasza: településközpont vegyes terület (OTÉK 6 § (3) a) 2) Napstrand épületei: különleges terület-felhasználási egység (OTÉK 24 § (2) o) pont Belső költségarányok szempontjából nem releváns költségtételek: területelőkészítés, növényfelületek rekonstrukciója (gyomírtás, ápolás)  
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