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a Tatabányai Kistérségben

A szén-dioxid semlegesítı beruházások helyben és most történnek
Amikor Ön klímajegyet vált ki nálunk, a kifizetett szén-dioxid csökkentı beruházások
helyben történnek, a Tatabányai Kistérségben, és most, azaz a kiváltást követı rövid
idıszakon belül. Küldetésünk az, hogy küzdjünk és tegyünk is valamit a globális
klímaváltozás ellen. Minden CCO2 molekula, melyet a fák megkötnek már nem okoz
további klímaváltozást! Az éghajlatváltozás sürgıs probléma, és mi helyben és most
akarunk változást elérni, nem valahol máshol vagy mesze a jövıben.
Büszkék vagyunk a klímajegy tulajdonosokra
Minden klímajegy tulajdonos (a beleegyezését követıen) a dicsıségtáblánkon is
megjelenik. Fényképe vagy vállalati logója mellett a klímajegy tulajdonos nevét, a
végzett tevékenység klímajegyben számolt ellenértékét és a klímajegy tulajdonos
elérhetıségét is megjelenítjük. Ily módon átláthatóvá és követhetıvé válik, hogy ki
milyen beruházással váltotta ki a klímajegyeket. Egy példa:

RENDEZVÉNY
2010. február 11-én megtartottuk a Klímatudatosság képzést a Tatabányai
Kistérségben mőködı cégek, szervezetek szakemberei részére a Tatabánya Megyei
Jogú Város, az EMAK Intézet és a KÖVET Egyesület szervezésében.
A képzés több területen mutatta be a klímatudatosság jelentését. Fıként a
kistérségben mőködı vállalatoknak biztosított lehetıséget a klímatudatos mőködés
megismerésére.
Különbözı
szervezetek
által
korábban
alkalmazott
energiahatékonysági gyakorlatok is átadásra kerültek a résztvevıknek négy fontos
területen: irodai, és technológiai mőködés, közlekedés, cégek társadalmi
felelısségvállalása (CSR). A program:

A képzésre több mint 100 meghívót küldtünk ki, közel 70 fı jelzett vissza hogy részt
kíván venni a rendezvényen, majd az elızı nap estéjén leesett nyolcvan centiméter
hó. Így a képzés idıpontjában (2010. február 11., csütörtök) a tél egyik leghavasabb
napján a lelkes jelentkezık alig fele küzdött meg a szinte járhatatlan útviszonyokkal.

KÖVETKEZİ ESEMÉNY
Figyelje a Vértes Volán járatait!
NOCO2 Jocó újra köszönti Önt!
Idıpont: 2010. május – június

További információ a projektrıl és az eseményekrıl: klima@tatabanya.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

