
 
 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Forrásvíz Természetbarát Egyesület

KEHOP-1.2.1-18-2018-00163 

„Gyenesdiás a klímatudatosság útján

1. számú Beszámoló

 
Projekt előkészítés szakasza (201

Projekt megalapozó tanulmány
2018. június 1-én nyújtottuk be pályázatunk „
többgenerációs szemléletformálási program
részletes - a felhívás alapján 
partnereket, a projekt célcsoportját és a megvalósuló tevékenységeket.
tanulmány a Támogatói szerz

  
Közbeszerzés  

Közbeszerzéssel nem érintett. A beszerzések a felhívás szerinti piaci ár igazolással történnek. 
 

Projekt megvalósítási időszak: 
1. mérföldkő (2020. január 1. – 20
2. mérföldkő (2020. szeptember 29. 
 
A projektben résztvevő megvalósítók: 

- projektmenedzser: 1 fő  
- klímavédelmi, fenntarthatósági szakember, szakmai vezet
- szakmai megvalósító: 3 fő 

 
Projekt megvalósítás 
 
1. Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
 
a.) intézményi, települési interaktív tematikus szemléletformáló programsorozatok
lebonyolítása: 
 

Tevékenység 

Öko Napok  

Zöld Hetek 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület 

 

„Gyenesdiás a klímatudatosság útján-többgenerációs szemléletformálási program”
 

 

Beszámoló a projekt keretében megvalósult tevékenységekr

(2018. április 20-tól 2019. december 31-ig)  
Projekt megalapozó tanulmány készítése:  

én nyújtottuk be pályázatunk „Gyenesdiás a klímatudatosság 
többgenerációs szemléletformálási program” címmel. A pályázat benyújtásához elkészítettük 

a felhívás alapján - Projekt megalapozó tanulmányunk, bemutatva a 
, a projekt célcsoportját és a megvalósuló tevékenységeket. 

tanulmány a Támogatói szerződéskötéskor átdolgozásra került. 

Közbeszerzéssel nem érintett. A beszerzések a felhívás szerinti piaci ár igazolással történnek. 

szak:  
2020. szeptember 28.) 
29. – 2021. március 31.) 

 megvalósítók:  

klímavédelmi, fenntarthatósági szakember, szakmai vezető: 1 fő 
 

1. Választható, önállóan támogatható tevékenységek: 

a.) intézményi, települési interaktív tematikus szemléletformáló programsorozatok

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

2020.09.21.-
2020.09.25. 

aktív (500)  

 

többgenerációs szemléletformálási program” 

a projekt keretében megvalósult tevékenységekről 

Gyenesdiás a klímatudatosság útján-
” címmel. A pályázat benyújtásához elkészítettük 

bemutatva a konzorciumi 
 Projekt megalapozó 

Közbeszerzéssel nem érintett. A beszerzések a felhívás szerinti piaci ár igazolással történnek.  

a.) intézményi, települési interaktív tematikus szemléletformáló programsorozatok szervezése és 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

aktív (335+192) 



 
 

 

Létszámok: 

Öko Napok 
2020.09.21. – 48 fő 
2020.09.22. – 23 fő 
2020.09.23. – 47 fő 
2020.09.24. – 32 fő 
2020.09.25. – 301 fő 
 
Zöld Hetek 
2020.09.21. – 30 fő 
2020.09.22. – 30 fő 
2020.09.23. – 33 fő 
2020.09.24. – 30 fő 
2020.09.25. – 69 fő 
 
 
b.) települési figyelemfelhívó akciók:

Tevékenység 

Víz világnapja 

Kertbarátok köre rendezvényei: 

Palántanap 

Szemzőnap 

Kerti kosár mustra 

 
 
2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
a.) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök
szervezése és lebonyolítása: 
 

Tevékenység 

Klímabarát szakkör  

 

 
 
 

 

b.) települési figyelemfelhívó akciók: 

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

2020.03.18.-
2020.03.20. 

aktív (100)  

 

2020.05.29 

2020.08.05 

2020.09.19 

 

aktív (45)  

aktív (45) 

aktív (45) 

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök 

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

2020.02.13. (20) 

2020.02.20. (20) 

2020.03.12. (24) 

2020.05.21. (36) 

2020.09.10. (27) 

aktív (20)  

 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

aktív (170) 

 

aktív (48) 

aktív (80) 

aktív (49) 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

aktív (77) 



 
 

 

b.) a települési programsorozathoz és figyelemfelkelt
kapcsolódó 
 
 
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása:
 

Tevékenység 

térségi médiakampány  

 

 

Nyugat-Balaton Info Régió 2020. február

Nyugat-Balaton Info Régió 2020. március

TV Keszthely 2020.06.01

Balatoni Futár 2020. június 

Info Régió 2020. március

Info Régió 
2020. június 
16 

Gyenesdiási Híradó 2020. június

Gyenesdiási Híradó 2020. július

Gyenesdiási Híradó 
2020. 
augusztus

Gyenesdiási Híradó 
2020. 
szeptember 

Gyenesdiási Híradó 2020. október

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 

2020. szept. 
29. 

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 2020. szept.8.

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 

2020. szept. 
3. 

Gyenesdiás Nagyközség 2020. aug. 5.

 

b.) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz 

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása: 

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

2020.01.01.- 

2020.09.28. 

passzív (3000)  

2020. február Általános ismertető  23.500 

2020. március Gyümölcsoltó 23.500 

2020.06.01 

https://tvkeszthely.hu
/hirek/7126-
palantanap-a-
termeloi-piacon 

 

2020. június  
Madarak és Fák Napja 
Gyenesdiáson 8000 

2020. március 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 8000 

2020. június Madarak és Fák Napja 
Gyenesdiáson 23.500 

2020. június 

Palántanap a Piacon 
és Madarak és Fák 
Napja 1600 

2020. július 
Szemzőnap 
berahangozó 1600 

2020. 
augusztus Szemzőnap értékelő 1600 

2020. 
szeptember  

Őszi programk, 
előadások 
beharangozó 1600 

2020. október 
Zöld Hetek_ Óvodai 
beszámoló 1600 

2020. szept. 
Zöld Hetek 1716  elérés 

2020. szept.8. 
Előadások 
beharangozó 776 elérés 

2020. szept. 
Kerti Kosár Mustra 1054 elérés 

2020. aug. 5. Szemzőnapi hirdetés 996 elérés 

 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

passzív 
(101395) 

példány 
(háztartás) 

példány 
(háztartás) 

 

példány/hó 

 példány 
(háztartás) 

 példány 
(háztartás) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Facebook oldala 

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 2020.05.26

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 2020.02.03
 
 
c.) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése:
 

Tevékenység 

Gyenesdiás környéki allergén-
özön fajok bemutatása 

https://www.gyenesdias.hu/kehop_
1.2.1_sz._palyazat 

„Az ezerarcú erdő” védelme 

https://www.gyenesdias.hu/kehop_
1.2.1_sz._palyazat 

 
Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 
kiadvány 

2020. június 
30. 

Gyenesdiás Nagyközség 
Facebook oldala 
kiadvány 

2020. június 
11. 

 
 
d.) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai
tanulmányutak megszervezése és 
 

Tevékenység 

Kis-Balaton természetvédelmi 
terület, ahogy más nem látja 

Futura Interaktív 
Természettudományi 

 

2020.05.26 
Pünkösdi Palántanap 
Pénteken a Piacon 1679 elérés 

2020.02.03 Általános tájékoztató 674 elérés 

ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése: 

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

- és 

https://www.gyenesdias.hu/kehop_

2020.01.01.-
2020.06.08. 

passzív (2000)  

https://www.gyenesdias.hu/kehop_

2020.01.01.-
2020.06.08. 

passzív (3200) 

2020. június Az ezerarcú erdő 
kiadvány bemutatása 

1280 elérés
1200 

2020. június Allergén növények 
kiadvány bemutatása 

1610 elérés
1200 példány

 céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai
tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása:

Időtartam 
(év.hó.nap–
év.hó.nap) 

Tervezett 

2020.09.23. aktív (50)  

2020.09.12. aktív (50)  

 

 
 

 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

passzív (2810) 

passzív (2480) 

1280 elérés 
1200 példány 

1610 elérés 
1200 példány 

 céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 
lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása: 

Megvalósult 

ismétlések 
kizárásával 

aktív (50)  

aktív (38)  



 
 

 

Élményközpont (Mosonmagyaróvár)
meglátogatása 

Zalaegerszegi tanösvény 
meglátogatása 
 
 
 
Elért, számszerűsíthető eredmények az 1. mérföldk
 
Eredmény leírása: A projekt 30%
 
A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés):
 
Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvev
1089 fő 
 
 
Program jelenléti ívek, aktív elérések dokumentációja,
 
 
Nyilatkozom, hogy a mérföldk
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.

Gyenesdiás, 2020. október 13.  

 

 

Élményközpont (Mosonmagyaróvár) 

2020.09.25. aktív (50)  

 eredmények az 1. mérföldkőig: 

projekt 30%-os teljesítettségű 

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés): 106685 f

alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvev

lérések dokumentációja, fotók mellékelve. 

Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 
ségi jogszabályokat betartottam. 

     

………………………………………………

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

 

aktív (50)  

106685 fő 

alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma: 

szakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 

……………………………………………… 

Gál Lajos 

Nagyközség Önkormányzata 

 

 


