
Alkalmazkodási intézkedések y HOME

1)

Cím
Elfogadás dátuma (ha van 

ilyen)
Közzétéve?

Nemzeti energiastratégia 2030 2011.10.14 √

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 2015.03.15 √

Magyarország Nemzeti Energia- és 

Klímaterve (tervezet)
[éé.hh.nn] √

Magyarország Megújuló Energia 

Hasznosítása Cselekvési Terve 2010-2020
2010.12.02 √

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) 

Közlekedési Energiahatékonyság-javítási 

Cselekvési Terv

2013.10.14 √

Nemzeti Erdőstratégia 2016.10.13 √

Energia-és Klímatudatossági 

Szemléletformálási Cselekvési Terv
2015.09.08 √

IV. Nemzeti Energiahatékonysági 

Cselekvési Terv
2017.11.01 √

i Szükség szerint további sorok hozzáadásával bővítendő

Az alkalmazkodás beépítése más politikai területeken:

500 characters left

2) Alkalmazkodási intézkedések

Kezdés Befejezés Beruházás
Nem beruházási 

jellegű

GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása Magánvállalkozás 2013

KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése  Önkormányzat 2013

TIOP 2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Önkormányzat 2016

VP-19.1.1-15 - LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása
Vulkánok Völgye Egyesület 2016

VP-4-11.1.-11.2.-15. - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása Magánszemélyek 2016

VP4-10.2.1.1.-15 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzéseMagánszemélyek 2017

VP-4-11.1.-11.2.-15. - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása Magánszemélyek 2017

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Tapolcai Városszépítő 

Egyesület
2017

VP5-8.4.1.-15. - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

Képesfa Erdőbirtokossági 

Társulat Várvölgy 

Erdőbirtokossági Társulat

2017

VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Magánszemélyek 2017

VP2-4.1.3.5-16 - Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása Magánszemélyek 2017

TOP-3.1.1-16-VE1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Önkormányzat 2018

VP5-8.6.1-17 - Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházásokMagánszemélyek 2018

VP2-6.1.1-16 - A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás Magánszemélyek 2018

<< További kötelező mezők kizárólag a „Kulcsfontosságú intézkedésekre" >>

Ágazat

Végrehajtási időkeret

i Sorolja fel az alkalmazkodási intézkedéseit az alábbi táblázatban. Az intézkedések átfogóak vagy reprezentatívak lehetnek, azokat a fenti pontban a helyi önkormányzat által hivatkozott egy vagy több dokumentumból kell közvetlenül átvenni.

Költségek (€)Elért 

eredmények 
(min. 1)

Kezelt kockázat 

és/vagy

sebezhetőség

Rövid leírás
(max. 300 kar.)

Cím
(max. 120 kar.)

Végrehajtási 

állapot
Felelős szerv/osztály

Bevont érdekelt 

felek

Kiválasztás 

kulcsfontosságú 

intézkedésként (☼)

A hatásmérséklést 

is érintő 

intézkedés?

Alkalmazkodási akcióterv(ek)

i Küldje meg az Ön helyi alkalmazkodási akciótervét és más tervezési dokumentumait (ha van ilyen a helpdesk@mayors-adapt.eu címre.

NyelvRövid leírás

Célja a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságának, biztonságának és gazdasági 

versenyképességének biztosítása.
Nemzeti nyelv

A Nemzeti Épületenergetikai  Stratégia célja, hogy  az épületek energiafogyasztása a 

lehető legnagyobb mértékben csökkenjen a rendelkezésre álló források felhasználásával a 

következő években  és  ezáltal  csökkenjen  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátása.

Nemzeti nyelv

Magyarország 2030-as megújuló energia részarányának növelését, energiahatékonyság 

növelését valamint az ÜHG kibocsátás csökkentését célzó terv.
Nemzeti nyelv

A  Nemzeti  Energiahatékonysági  Cselekvési  Terv  az  ország energiahatékonyságának  

javítását  szolgáló,  minden  ágazatra  kiterjedő  intézkedéseket,  azok elért  és  várható  

eredményeit,  valamint  az  intézkedések  megvalósításának  feltételeit összefoglaló 

dokumentum. 

Nemzeti nyelv

A megújuló cselekvési terv legfontosabb feladata azoknak az alapelveknek, cselekvési 

irányoknak és intézkedéseknek a kijelölése, amelyekkel teljesíthető az Európai Unió által 

Magyarország számára előírt – megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó 2020-

ra érvényes – 13 százalékos célérték. A cselekvési terv felvázolja azokat a szabályozási 

ösztönzőket és adminisztratív eszközöket, amelyekkel előremozdítható az alternatív 

energiaforrások felhasználásának terjedése és meghatározza azokat az egyéb 

intézkedéseket (oktatás, szemléletformálás), amelyek az ambiciózus célérték eléréséhez 

szükséges társadalmi szemléletalakítást szolgálják.

Nemzeti nyelv

A stratégia kiterjed az állami és magán erdők hasznosítására, a közjóléti, gazdasági és 

védelmi célokra egyaránt. 
Nemzeti nyelv

A Cselekvési Terv célja az energia- és klímatudatosság elterjesztése. A Cselekvési Terv 

intézkedéseinek hosszú távú célja, hogy a fogyasztók egyéni érdeküként kezeljék a 

fenntartható fejlődést szolgáló energiafogyasztás kialakítását, továbbé hogy a költségalapú 

szempontokon túl a környezetorientált és közösségi érdekek is jelentős súlyt képviseljenek 

fogyasztói döntéseik meghozatalakor.

Nemzeti nyelv

A Stratégia célkitűzései alapján a versenyképesség növelésével egyenértékű feladat a 

természeti és humán értékek, illetve erőforrások megőrzésének, a fenntartható növekedés 

feltételeinek biztosítása, továbbá az esetenként egymással is konfliktusban lévő környezeti 

és gazdasági, nemzeti és uniós célkitűzések összehangolása.  

Nemzeti nyelv
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Alkalmazkodási intézkedések y HOME

VP-4-11.1.-11.2.-15. - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása Magánszemélyek 2018

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási programok energiatudatosság növelése Önkormányzat 2018

Tapolca Keleti városrész zödlterület 

rekonstrukciója - zöldváros kialakítása

Közterületek infrastrukturális fejlesztése, 

zöldfelületek korszerűsítése

Tapolca Város 

Önkormányzata

Biztonságos csapadékvíz elvezetése 

Tapolcán

Csapadékcsatorna hálózat létesítése, felújítása a 

déli városrészben

Tapolca Város 

Önkormányzata

Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és - kezelési 

fejlesztés 1.

Telep korszerűsítése, csatorna rekonstrukció

NFP-Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda, illetve 

Tapolca Város 

Önkormányzata mint 

2017 2019

Tapolca Déli Laktanya barnamezős 

területeinek rehabilitációja - I. Ütem

Barnamezős fejlesztéssel épületek, közterületek 

megújítása, közművek kiépítése

Tapolca Város 

Önkormányzata

Energiatudatos szemléletformálás 

Tapolcán
Szemléletformálási programok megvalósítása

Tapolca Város 

Önkormányzata

i Szükség szerint adjon hozzá/rejtsen el további sorokat.

VISSZA  TOVÁBB

i A kezelt kockázat/sebezhetőség és/vagy az elért 

eredmény mennyiségi meghatározásához kattintson a 

mutatókra vonatkozó példák megtekintéséhez.


