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A projekt célja:
A fogyasztói szokások alakítói és az energiafelhasználás káros anyag kibocsátásának okozói
mi magunk vagyunk, így a lehetőség is a mi kezünkben van, hogy életterünket alakítsuk. Az
akcióterv elfogulatlan, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az
önkormányzatok számára a különböző szektorok energiafogyasztásáról és szén-dioxidkibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez is.
A fenntartható energia akcióterv célja, hogy helyi szintű energetikai stratégiát nyújtson az
adott településnek, majd javaslatokkal növelje azok ellátásbiztonságát és versenyképességét.
A két alapvető eszköze az energiahatékonyság fokozása a jelenlegi életminőségünk
megtartása mellett, majd az így kapott fogyasztás kielégítés minél nagyobb arányban
megújuló energiaforrások felhasználásával. A valódi cél egy olyan élettér megalkotása, mely
az élővilág minden értékének megőrzésével hosszú távú boldogulást kínál mindannyiunknak.

A projekt tartalmi elemei:
Jelen projekt keretében elkészül a konzorciumi partnerek: Baja Város Önkormányzat, Kalocsa
Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város Önkormányzata,
Lajosmizse Város Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata Fenntartható Energia
és Klíma Akcióterve (a továbbiakban: SECAP; Sustainable Energy and Climate Action Plan).
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében lehetőség van a megye területén működő Helyi
Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek:
- Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kiskunok Vidékéért Egyesület,
- Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kolon Menti Leader Egyesület,
- Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület,

- Szabadszállási Gazdakör
SECAP-jainak az elkészítésére is, de mivel ezek a szervezetek nem lehetnek konzorciumi
partnerek, részükre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat készítteti el.

A projekt várható eredményei:
A konzorciumi partnerek esetében a SECAP-ok a települések belterületére készülnek, míg a
megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési
közösségek esetében a vidékies térségekre kiterjedve (a konzorciumi partnerek külterületeit
is beleértve) készülnek el az Akciótervek, ezzel elkerülve az egyes dokumentumok között az
átfedést. A kidolgozásra kerülő SECAP-ok a Polgármesterek Szövetségének módszertana
szerint készülnek el. A SECAP-ot készítő önkormányzatok vállalják, hogy saját CO2
kibocsátásukat 40%-kal mérséklik 2030-ra, egy tetszőlegesen választott, 1990 utáni
kezdőállapothoz képest.

