A kedvezményezett neve: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a Majsa Alapítvány
konzorciuma
A projekt címe: Klímastratégia és szemléletformálás a Kiskunmajsai Kistérségben
A szerződött támogatás összege: 18 650 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében két fő feladatot oldunk meg a Kiskunmajsai kistérségre vonatkozóan. Egyrészt
elkészítjük a kistérség klímastratégiáját, másrészt megfelelően széles körben ismertetjük azt, és az
érintettekkel megismertetjük annak pontos részleteit, lehetőségeit, az abban megfogalmazott
célkitűzéseket és végrehajtásukat. Az első lépésben tehát a konzorciumban felkért külső szakértők
segítségével, valamint a menedzsment bevonásával az érintett térséget felmérjük minden olyan
szempontból, mely szükséges a klímastratégia megalkotásához. A felmérésre alapozva az előírt
tematika szerint elkészítjük a kistérség klímastratégiáját, azt több szakmai fórumon megvitatjuk és
véglegesítjük. Fontos, hogy a klímastratégiát a konzorcium vezetője, a TKT hivatalosan is elfogadja.
Amint ez megtörténik, az így elfogadott dokumentumot nyilvánosságra hozzuk mind az internetes
felületeken, mind pedig nyomtatott formában. Ezt követően a klímastratégia egyszerűsített szakmai
változatát is elkészítjük, melyet szintén a fenti csatornákon hozunk nyilvánosságra. A program
folytatásaként képzéseket szervezünk az érintett közszereplők számára. Ezek: a járási és a települési
adminisztráció érintett szakemberei, a klímastratégiában érintett szakpedagógusok, valamint az
egyéb, a téma iránt érdeklődő vállalkozók és szakemberek. Annak érdekében, hogy az érdeklődők
folyamatosan információkhoz juthassanak, egy állandó kiállítást hozunk létre, ahol megfelelő
menetrend szerint szakmai konzultációkat és bemutatókat tudunk biztosítani az érdeklődőknek.
Annak érdekében, hogy a nagyobb nyilvánosság is megismerkedhessen a klímastratégiával, az abban
megfogalmazott célokkal, a települések megfelelő nagy nyilvánosságú rendezvényein kiállító
pavilonokat állítunk fel, ahol bemutathatjuk a klímastratégia részleteit. A klímastratégia kell, hogy
illeszkedjen a magasabb szintű, megyei stratégiához, ezért egy konferenciát hívunk össze szakértők
bevonásával, melyen az érintett politikusokat, szakpolitikusokat, valamint szakembereket
tájékoztatjuk a klímastratégiáról, annak részleteiről és a megyei klímastratégiához való
illeszkedéséről. A projekt minden egyes lépése, tevékenysége sajtónyilvános lesz annak érdekében,
hogy a térség lakói és a tágabb térség érdeklődői is megismerkedhessenek a program részleteivel és
a program keretében elkészülő klímastratégiával.
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