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LIFE LOGOS 4 WATERS Önkormányzati Pályázati Program 

• A Klímabarát Települések Szövetsége Magyarország egyetlen
tematikus céllal szerveződő önkormányzati szövetsége.

• Több, mint 80 önkormányzati tag.
• Célunk, hogy a széleskörű szakmai tapasztalatok

megosztásával megkönnyítsük, segítsük a helyi, települési
szintű alkalmazkodást a klímaváltozáshoz, illetve az ehhez
kapcsolódó kihívásokra történő felkészülést.

• Párszáz fős falvak, kistelepülések, fővárosi kerületek és megyei
jogú városok is az ország minden részéről.



Konferencia Püspökszilágyon



Klímabarát Díj

• 2020: meghirdetésre került a Klímabarát Díj

pályázatunk:

8 győztes 4 kategóriában

• 2021: másodjára is meghirdetésre került

Klímabarát Díj pályázatunk:

4 győztes 4 kategóriában

• 2022: Megújult formában újra jelentkezik a 
Klímabarát Díj pályázat várhatóan 2022 
decemberében



LIFE projektjeink

• LIFE MICACC „Az önkormányzatok integráló és koordináló
szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
érdekében” - 4 külföldi szakmai tanulmányút, 8 klímaadaptációs tréning, 4
klímakonferencia, 8 alkalmas roadshow-sorozat

• LIFE LOGOS 4 WATERS „Innovatív vízgazdálkodási módszerek
integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati
koordinációval” - Önkormányzati pályázati program, kommunikációs- és
marketingterv kidolgozása, szakmai, önkormányzati, lakossági fókuszcsoportok,
workshopok

• LIFE VárosiEső „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás általános
érvényesítése a várostervezésben állami és magán csapadékvíz
infrastruktúra bemutatásával” - stakeholder-elemzés, találkozók, replikációs
stratégia készítése, szakmai képzések szervezése



LOGOS 4 WATERS projektmegnyitó
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• LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Innovatív

vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása

vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval”

• A támogatási programot a víznek, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásban betöltött szerepének, a vízmegtartás
fontosságának és a víz-érték szemlélet elterjesztésének
érdekében hívta életre a Belügyminisztérium által koordinált
projekt.

• Számos ötlet: esőkert, domborzathoz igazított vízelvezetés,
lakossági csapadékvíz gyűjtés, tárolás, természetes vizes élőhely
rehabilitáció
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• Magyarországi települési önkormányzatok számára
• Olyan innovatív, újszerű ötletekkel pályázhattak az

önkormányzatok, melyek az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, illetve a vízvisszatartást segítik elő, helyi,
kisléptékű beavatkozások keretében.

• A pályázati program célja – a beruházások megvalósításának
támogatása mellett – az volt, hogy felhívja a figyelmet a
kisléptékű, természetalapú, költséghatékony megoldások
előnyeire, és rávilágítson a széleskörű részvételen, a helyi
közösségek bevonásán alapuló intézkedések sikerességére.
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• 2022. április 1-től 2022. június 30-ig lehetett pályázatot benyújtani
• Részletes pályázati adatlap, mely tartalmazza a pályázó önkormányzat azonosító

adatait, valamint a szakmai koncepció leírását
• A Pályázó által kitöltött részletes költségterv arról, hogy a Pályázó pontosan milyen

összeget milyen tevékenységre szeretne fordítani a megpályázott támogatási összegből
• Megkezdett projekt támogatására irányuló pályázatot nem nyújthattak be
• A Pályázónak pályázati díjat nem kellett fizetnie
• Előnyt jelentett a pályázat elbírálása során a kedvezményezett járások besorolásáról

szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járások
területéről történő pályázás

• Előnyt jelentett a pályázat elbírálása során, ha a pályázó önkormányzat minimum 5%-os
önerő biztosítását vállalja
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• Az önkormányzatok minimum bruttó 700 000
forint, maximum bruttó 3 500 000 forint
értékű támogatásra pályázhattak a LIFE
LOGOS 4 WATERS projekt költségvetésében
rendelkezésre álló 100 000 euró forrásra.

• 36 községtől, 6 nagyközségtől, 28 várostól, 8
megyei jogú várostól és 8 fővárosi kerülettől
összesen 86 pályázat érkezett be.

• Ezeket a fejlesztéseket a projekt keretében
készülő, ún. „jó gyakorlatok” gyűjteményben
is bemutatjuk.
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1. Bezi Község Önkormányzata - Esővíztároló tartály beszerzése, hasznosítása, fásítás
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata - Esőkert kialakítása (magán ingatlanon, oktatási,

köznevelési intézmény területén, közterületen)
3. Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat - Esővíztároló tartály beszerzése, hasznosítása, fásítás
4. Csömör Nagyközség Önkormányzata - Patak menti táj rehabilitáció és rönkgát építése, lefolyáslassítás
5. Füzérradvány Községi Önkormányzat - Benjes sövény építése erózióvédelem céljából
6. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata - Esővíztároló tartály beszerzése, és háztáji kiskerti zöldségtermesztés

népszerűsítése
7. Halastó Községi Önkormányzat - Patak-rehabilitáció villámárvízzel sújtott területen
8. Hosszúhetény Községi Önkormányzat - Komplex vízmegtartó beavatkozások az esővíz helyben tartása céljából
9. Perőcsény Községi Önkormányzat - Hódok jelenlétéből fakadó pozitív és negatív hatások kezelése
10. Pomáz Város Önkormányzata - Komplex vízmegtartó beavatkozások az esővíz helyben tartása céljából
11. Pusztaszentlászló Község Önkormányzata - Esővíztároló tartály beszerzése, hasznosítása
12. Szada Nagyközség Önkormányzata - Esőkert kialakítása (magán ingatlanon, oktatási, köznevelési intézmény területén,

közterületen)
13. Szokolya Község Önkormányzata - Művelődési Ház udvarának zöldítése, vízgyűjtő rendszerének kialakítása,

mikroklíma javítása
14. Tata Város Önkormányzata - Esőkertek kialakítása közterületi vízmegtartás céljából
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!

Kiss Bence Álmos – vezető projektkoordinátor
bence.kiss@klimabarat.hu


