
 

 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00344 „Szemléletformálási 

programok megvalósítása Fülöp Községben” 

Kedvezményezett: FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Megvalósítási helyszínek: Fülöp község közigazgatási területe, és intézményei 

(Általános Iskola, fülöpi Művelődési Ház, Sportpálya) 

A pályázat címe: „Szemléletformálási programok megvalósítása Fülöp Községben” 

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.02.28.- 2022.06.30. 

A támogatás összege: 4 180 000 Forint 

 

A projekt célkitűzéseinek bemutatása  

 

A tervezett projekt célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó 
viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb 
körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és 
alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a 
lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és 
társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések 
számának növekedését eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi 
struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, 
kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a projekt 
hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos 
életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a 
kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a 
megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás 
csökkentéséhez. 

 

A projekt keretében tervezett tevékenységek és a tervezett eredmények rövid 

összefoglalása  

 
A projekt önállóan támogatható tevékenységei a pályázati felhívásban meghatározott 
intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 
szemléletformálási programsorozatok szervezése és energiatudatos szemléletének 
terjesztésében való közreműködés ösztönzése workshop keretében. E tevékenységek 
keretében információs napok, megújuló energia alkalmazása a háztartásokban 
előadássorozat és energiatakarékos háztartásvezetés workshop megtartására kerül 
sor a települési intézményvezetők, pedagógusok, valamint külön a lakosság részére 
programonként 2-2 alkalommal. Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül 
az Önkormányzat 4 projektelemet választott. A felhívásban a gyakorlatban is 
hasznosítható szakkörök szervezése, meghatározott szakirányú tanulmányi kirándulás 
megszervezése és lebonyolítása,  holnapon belüli aloldal létrehozása, valamint a helyi 
rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások 
szervezése és lebonyolítása a gyermekek számára. 



 

Az energetikai beruházások megvalósításával az Önkormányzat célja, hogy a 
lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, 
energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, 
lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és 
társadalmi beállítódásai. Az Önkormányzat korábbi projektjeivel is a lakosság és a 
helyi intézmények, civil szervezetek és vállalkozások számára kíván jó példát mutatni. 
 

Projekt céljainak meghatározása 

 

A tervezett projekt átfogó célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó 
viselkedésminták és szokások elterjesztése.  
 
A konkrét cél, hogy a fülöpi lakosság szélesebb körben megismerhesse az 
energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 
energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok 
ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.  
 
Az összeállított szemléletformálási programok tematikája a lakosság egyéni, 
energiafogyasztás-csökkenésre irányuló intézkedéseinek és energiatudatos életmódra 
való áttérésének ösztönzésére, az energiatermelés és felhasználás problémáinak és a 
megoldási módok felismerésére, az energiatudatos magatartási minták 
elterjesztésére, valamint az odafigyelést vagy kisebb pénzügyi ráfordítást igénylő 
energia-megtakarítási és energiahatékonysági lehetőségek megismertetésére épül.  
 
A projekt rövid távú célja, hogy az elért óvodások, iskolások és rajtuk keresztül elért 

szülők, valamint a projekttel elért lakosság számára bemutatásra kerüljön, hogy 

mennyire fontos az energiatudatos és hatékony életmód, tehát fenntartható fejlődés, a 

globális felmelegedés lassítása! Cél, hogy ne csak bemutassuk ezeknek a 

fontosságát, de meg is értessük a célközönséggel, hogy mit veszíthetünk, ha nem 

figyelünk oda, illetve mit nyerhetünk egy kis odafigyeléssel.  

 
A programok kiemelten célozzák a háztartások energiatudatos működésének 
elősegítését azáltal, hogy praktikus tanácsok átadása történik, ún. „filléres 
megoldások” kerülnek bemutatása a programok során, ezzel biztosítható, hogy a 
kitűzött célok gazdaságosan valósuljanak meg, és a későbbiekben is fenntarthatóak 
maradjanak.  
 
A projekttel energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálást 
az Energia- és Klímatudatosság Cselekvési Tervvel összhangban, az 1.1-es pontban 
meghatározott célterületek figyelembevételével valósít meg az Önkormányzat. 
 

A tájékozottsági hiányosságok jellemzően az energiafogyasztás mértékével, annak 

összetételével, továbbá a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosak. A 

környezetterhelések csökkentéséhez nélkülözhetetlen azonban ezen területek 

megfelelő ismerete. Általánosságban elmondható, hogy a fogyasztók sok esetben a 

ma már nem helytálló megítélésük szerint döntenek és drágának ítélik meg a 



környezetbarát eszközöket anélkül, hogy előzetesen megfelelően tájékozódnának a 

lehetőségekről.  

Mindezek mellett kiemelten fontos az alacsony jövedelmű háztartások megfelelő 

szintű informálása az egyénileg – ugyanakkor költségkímélő módon – megvalósítható 

lehetőségeikről, tekintettel arra, hogy az energiapazarló lakóépületek és az azok 

következtében felmerülő, jelentős rezsiköltségek éppen ezen társadalmi szegmens 

számára okozzák a legnagyobb problémát.  

Az elsődleges cél az energia- és klímatudatosság elterjesztése. Ezért azonosításra 

kerültek azok a rövid távú intézkedések, amelyek képesek jelentős mértékben 

hozzájárulni a klímaváltozással és energiafelhasználással kapcsolatos szemléletváltás 

bekövetkezéséhez, a fogyasztói szokások megváltoztatásának, továbbá a hazai 

szereplők ilyen irányú tevékenységének dinamikus előmozdításához. 

Cél, hogy megismertessük azokat a – mindenki számára elérhető és megfizethető – 

energiahatékony felhasználási módszereket és felhasználó barát technológiákat, 

amelyek alkalmazása nem jelent elviselhetetlen terhet, de egyértelműen mérhető 

eredményekhez vezet! Cél, hogy bemutassuk és megismertessük a közönséggel a 

megújuló energiaforrásokat és a bennük rejlő lehetőséget, illetve bemutassuk, hogy 

ehhez hogyan juthatnak hozzá! 

Hosszú távú célok, hogy a fogyasztók egyéni érdekükként kezeljék a fenntartható 

fejlődést szolgáló energiafogyasztás kialakítását és, hogy a költségalapú 

szempontokon túl a környezetorientált és közösségi érdekek is jelentős súlyt 

képviseljenek fogyasztói döntéseik meghozatalakor.  

További cél, hogy a lehetőségekre való rámutatással csökkenjenek a háztartások 

energiaköltségei, enyhüljenek az abból adódó nehéz életkörülmények, ezáltal javítva 

az emberek életminőségét. 

Szintén hosszú távú cél, hogy a bemutatott (megfizethető, mindenki számára elérhető, 

felhasználóbarát) megoldásokat az általunk elért célközönség körében minél nagyobb 

mértékben hasznosítsák! Cél továbbá, hogy a környezeti nevelés (melynek része a 

fenntartható fejlődés), a környezet és energiatudatos életmód, divat legyen. 

 
Jelen projekt a fenti célok megvalósulása érdekében jelentősen hozzájárul a 2014-
2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritási tengelyében 
(Környezeti és Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) 
megfogalmazottakhoz.  
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