
A projekt az Európai Unió LIFE programjának 
támogatásával valósul meg.

VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

KLÍMAKÉRDÉSEK...

Válaszok... itt:

LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP

Hogyan érint engem és környezetemet 
a klímaváltozás?

Én is hatással vagyok a 
klímaváltozásra?

Mi az az ökológiai lábnyom, 
hogyan tudhatom meg, hogy 
az enyém mekkora?

Ha a probléma globális, mit tehetek én?

Hogyan tudok alkalmazkodni a változó 
körülményekhez?
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www.life-climcoop.hu/
klima-kerdesek-es-valaszok



 

A LIFE-CLIMCOOP projekt célja egy olyan  
klímaalkalmazkodási együttműködés fejlesz-
tése város és helyi vállalat között, amely során 
a résztvevők közösen lépnek fel a helyi éghajlati 
kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodóképesség növelése érdeké-
ben, valamint az így felhalmozódott tapaszta-
latot és tudást továbbadják Magyarország és 
Kelet-Közép-Európa hasonló adottságú területei 
számára.

E klímaalkalmazkodási együttműködés Kazinc-
barcika városa és a BorsodChem Zrt. között jön 
létre, az együttműködést támogató partnerek-
kel kiegészülve. A projekt keretében megtörté-
nik a felek közös éghajlati sérülékenységének 
feltárása, amire válaszul kidolgozásra kerül egy 
alkalmazkodási klímastratégia. A város és  
vállalat együttműködési platformokat alakít a 
döntéshozásra: Klíma Platform, a várható éghaj-
lati kockázatokra történő felkészülésre: Jövőku-
tató Csoport, valamint a lakosság informálására 
és támogatására: Klíma Alap. Széleskörű képzési 
és tudásátadási rendezvényekre/események-
re is sor kerül az együttműködés e jó példájának 
terjesztésére. Mindemellett a projekt számos, a 
cél elérését támogató színes tevékenységgel 
egészül ki: 

öntözési terv
víztakarékossági pilot

ivókutak fakataszter
ipari területek rekultivációja

alkalmazkodási tanösvény
városi zöldfelületek bővítése

esővíz-gazdálkodás
zöldtetők létesítése

madármegfigyelő torony
ökológiai folyosó

személetformáló festmények
hőségriadó terv

párakapuk

Változik az 
éghajlat.

Alkalmazkodjunk 
együtt!

www.life-climcoop.hu

Projekt címe: VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

Projekt időtartama: 
2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

Koordináló kedvezményezett: Miskolci Egyetem

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támo-
gatásával, valamint az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt költségvetése: 2,95 millió euró

Európai uniós támogatás: 55%

Nemzeti önerő támogatás: 22,5%

Együttműködő partnerek:

Kazincbarcika Város Önkormányzata

BorsodChem Zrt.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

GeoGold Kárpátia Kft.


