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A pályázat célja egy olyan térségi klímastratégia kidolgozása, amely – igazodva a Nógrád Megyei 

Klímastratégiához – bemutatja a klímaváltozás okozta kockázatokat, a hatások mérséklését, az 

alkalmazkodó-képesség javításának lehetőségeit és az érintettek széles körének bevonásával 

meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A készülő klímastratégia mellett 

szemléletformáló rendezvények és kommunikációs kampány keretében zajlik majd a térség 

lakosságának széles körű tájékoztatása. 

A megvalósító konzorcium nevében Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere kiemelte: „A projekt 

célja, hogy igazodjon Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc egyéb, a környezeti fenntarthatóságot 

előtérbe helyező programjaihoz. Célunk, hogy a város és a falvak olyan harmonikusan fejlődő, innovatív, 

klímatudatos településekké váljanak, amelyek a kiegyensúlyozott fejlesztés során a helyi értékek 

érvényesítését és az életminőség javítását helyezik a középpontba, összhangot teremtve az ökológiai 

és a gazdasági folyamatok között, amelyeket közösségi együttműködésben valósítanak meg.” 

„A program tervezetten 2021. május végéig tart, amelyet az országos járványhelyzet azonban bármikor 

felülírhat” – tájékoztatott a projektet megvalósító szakértői csoport nevében dr. Forgó Gábor 

ügyvezető. Elmondta még, hogy a készülő klímastratégia két nagyobb egységből fog állni: az első rész 

egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás lesz a következő 20-30 évre, míg az intézkedési terv 

olyan helyi-szomszédsági intézkedések listája, amelyek közül számos akár már a közeljövőben is 

megvalósulhat. A dokumentum társadalmasításra szánt változata az Önkormányzat honlapján lesz 

olvasható, így bárki elmondhatja a véleményét, hiszen a helyiek tapasztalata, észrevételei és ötletei 

teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak mentén szervezett cselekvési programok 

az itt lakók életének jobbítását szolgálják. A szemléletformáló programsorozatban – a járványhelyzettől 

függően – térségi rendezvények, szakmai konferencia, iskolai tanulmányi verseny és óvodai program 

kerülnek megrendezésre, így lesz lehetősége a város minden lakójának megismerni a projektet. 

A projektről bővebb információt a https://balassagyarmat.hu/balassagyarmati-tersegi-klimastrategia-

kidolgozasa-kehop-1-2-1/ oldalon olvashatnak. 
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A Széchenyi 2020 program keretében Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc önkormányzatainak 
konzorciuma 10,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00137 azonosítószámú, „Balassagyarmati térségi klímastratégia 
kidolgozása” projektet. A megvalósítás a klímastratégia szakértői változatának kidolgozásával 
kezdődött meg, emellett szeptembertől szemléletformáló rendezvényeken vehetnek majd részt az 
érdeklődők. 
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