Elérhetőségeink

Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Tatabánya városa az utóbbi évtizedben
számos olyan környezetvédelmi intézkedést, környezeti nevelési rendezvényt,
akciót kezdeményezett és hajtott végre,
amely a környezettudatos magatartás
fontosságát hangsúlyozta. A város célja,
hogy a korábbi tapasztalatokra építve,
a jelen projekttel is elősegítse a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésminták elterjesztését a Tatabányai Kistérségben. Ezt elsősorban szemléletformálással, informálással és képzéssel
kívánja elérni.

Első Magyar Karbonsemlegesítő
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

www.noco2.hu
Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: 34/515-700/315-ös mellék
E-levél: klima@tatabanya.hu
Honlap: www.tatabanya.hu
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Első Magyar Karbonsemlegesítő Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 2251 Tápiószecső, Sági út 20.
Telefon: 06-30/311-8306
E-levél: iroda@emkas.hu
Honlap: www.emakintezet.hu
Önkéntes alapon működő széndioxidsemlegesítő rendszer létrehozása
a Tatabányai Kistérségben
KEOP-6.1.0/B-2008-0016.

Az Intézet célja a klímavédelem terén
hathatósan támogatni a hazai és nemzetközi szakpolitikai munkát. Ezen a területen új, kreatív, tudományos alapokra támaszkodó, széles társadalmi csoportokat
bevonó tevékenységet folytat. Az EMAK
Intézet konkrét projektek megvalósításával kíván hozzájárulni a klímaváltozást
okozó légszennyező anyagok megkötéséhez (mitigáció) és az alkalmazkodási
stratégiák (adaptáció) fejlesztéséhez.

a Tatabányai
Kistérségben

2009–2010

A projekt

Széndioxid-semlegesítő rendszer

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program
keretében „A fenntartható életmódot és
az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés)” pályázati felhívásra
benyújtott, „Önkéntes alapon működő
széndioxid-semlegesítő rendszer létrehozása a Tatabányai Kistérségben” című projektjavaslat megvalósításához az Európai
Unió és a Magyar Állam 10.503.200 Ft támogatást nyújtott. A 2009. július 1. és 2010.
június 30. között megvalósuló projektet a
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Első Magyar Karbonsemlegesítő
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-ből álló
konzorcium valósítja meg, a Magyar Tudományos Akadémia Éghajlatváltozási
Kutatóműhelyével közösen megalkotott és
elfogadott, önkormányzati szintű éghajlatváltozási stratégiával összhangban.

A széndioxid-semlegesítő rendszer megalkotása a civil, a vállalati szféra és a
lakosság aktív bevonásával valósul meg,
azaz széles társadalmi bázisra és az
együttműködés jegyében a partnerség
elvére épít kistérségi szinten.
A www.noco2.hu honlapon található széndioxid kalkulátor segítségével mindenki
tájékozódhat a jelenleg ráeső kibocsátásról, valamint a kibocsátást csökkentő, illetve környezetünket védő beavatkozások
lehetőségéről. A beavatkozások támogatását és az önkéntes vállalásokat klímajegyrendszerben számoljuk el.
Látogassa meg honlapunkat!

Főbb célkitűzéseink
Jelen projekt a felelősségteljes, fenntartható
életmódhoz kapcsolódó viselkedésminta
elterjesztésében, és a viselkedésváltozás
segítésében vállal vezető szerepet. A sikeres projekt növeli a globális éghajlatváltozás elleni helyi küzdelem sikerességének
esélyét, és származási helyén ellentételezi a
helyi üvegházhatású gáz kibocsátásokat.

Klímajegyrendszer
A honlapon található kalkulátor segítségével bárki könnyedén meghatározhatja éves,
havi, vagy akár egy heti tevékenységéből
származó szén-dioxid kibocsátását. A felsorolt semlegesítési opciók közül pedig
kiválaszthatja, hogy mely projektet, illetve beruházást támogatja, legyen az biciklitároló Tatabányán, faültetés Vértessomlón, vagy akár komposztáló Várgesztesen.
Sőt! Önkéntes vállalásait ugyanúgy
elszámolhatja a klímajegyrendszerben.
Nincs más dolga, mint ellátogatni a
www.noco2.hu honlapra, kiszámítani

szén-dioxid kibocsátását, és választani
egy szimpatikus projektet! A klímajegyek
átvételéről és elszámolásáról a honlapon
több információt is talál.

A projekt főbb eseményei:
• Kistérségi nyitókonferencia
(2009. december 3.)
• Vállalati konferencia és képzés
(2010. január 14., január 28.)
• Buszreklámok (2010. februártól)
• Gyerekpályázatok
(2010. február–április)
• Szabadtéri rendezvény (2010. június 5.)
• Zárókonferencia (2010. június 11.)

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

