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1. Általános információk 

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 

keretében megvalósuló „A határon átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a 

fenntartható energiatervezés és energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás 

enyhítése terén” című, HUHR/1901/3.1.1/0048 számú, SEPIaM-CC akronimmal 

rendelkező projektet a Muraközi Energetikai Ügynökség, mint vezetőpartner, 

valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint projektpartner valósítja 

meg. 

A projekt fő célja a határokon átnyúló állami intézmények kapacitásának növelése a 

fenntartható energiatervezés és energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás 

mérséklése az eddigi tapasztalatok, ismeretek és a jó gyakorlati példák alapján.  

A projekt megvalósítása 2020 júliusában kezdődött és 2022. február végén fejeződik 

be. A projekt teljes költségvetése 176 075,35 €, amelynek 85%-át az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszíroz, mely támogatási összeg összesen 

149 664,04 €.  

A projekt keretében megvalósítandó egyik fő tevékenység, az egy-egy Fenntartható 

Energia és Klíma Akcióterv kidolgozása (továbbiakban: SECAP) két önkormányzat 

számára. Az egyik önkormányzatnak a horvátországi Muraköz megyében, a 

másiknak pedig a magyarországi Zala megyében kell lennie 

A projekt kulcsfontosságú dokumentuma a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 

(SECAP), amely azt írja le, hogy a helyi intézmények az éghajlatváltozással 

kapcsolatban mely módon tudnak a jövőben cselekedni, valamint hogyan tudják 

csökkenteni az üvegházhatású gázok (továbbiakban: ÜHG) kibocsátását. 

Azon helyi önkormányzatoknak, akik aláírták a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetségét, kötelező a SECAP kidolgozása. A Polgármesterek Klíma- 

és Energiaügyi Szövetsége több ezer olyan önkormányzatot számlál, amelyek 

önként vállalják az EU éghajlati és energetikai célkitűzéseinek megvalósítását. A 

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetség kezdeményezését 2015-ben 

indították el. 

 A SECAP fejlesztése elsősorban a Kiindulási Kibocsátásleltár (továbbiakban: BEI) 

és Kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (továbbiakban: RVA) 

eredményeire támaszkodik.  

A BEI megadásával a helyi önkormányzat képes áttekintést készíteni az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról, ezáltal megfelelő stratégiákat állíthat fel 

azok csökkentésének érdekében (kiindulásként 2030-ig legalább 40%-al szükséges 

csökkenteni).  

Az RVA hasonlóképpen azonosítja a helyi hatóságokat érintő legfontosabb éghajlati 

veszélyeket és gyengeségeket, mely lehetővé teszi az efféle kockázatok kezelését, 

az alkalmazkodási stratégia kidolgozását és a megfelelő alkalmazkodási 

intézkedések meghatározását. 

Ezen szempontok figyelembevételével és az éghajlatváltozások enyhítésének 

érdekében a SECAP konkrét időkeretekkel és feladatokkal egy hosszú távú stratégiai 

intézkedést határoz meg.  

Azok, akik a Szövetséget aláírják, kötelezettséget vállalnak arra, hogy a csatlakozást 

követő két éven belül elkészítik és benyújtják SECAP-jukat. 
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A helyi önkormányzatoknak a következő előnyei származnak a Fenntartható Energia 

és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozásából:  

 a fenntartható energiafejlesztés iránti elkötelezettség a környezetvédelem, az 

energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások elve alapján; 

 a fenntartható fejlődés alapjainak megteremtése; 

 új pénzügyi mechanizmusok elindítása az energiahatékonysági intézkedések 

végrehajtására és a megújuló energiaforrások felhasználására;  

 az energiaellátás hosszú távú biztonságának biztosítása;  

 az éghajlatváltozás és a környezeti fenntarthatóság kérdéseinek kezelése;  

 hozzájárulás a globális felmelegedés megállításához és az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez;  

 az állampolgárok életminőségének javítása (a levegő minőségének javítása, 

komfortosabb élet biztosítása, a közlekedési dugók és balesetek csökkentése 

stb.). 

SEPlaM-CC projekt keretein belül két önkormányzat (egy Zala megyéből, egy 

Muraköz megyéből) kerül kiválasztásra, amelyek számára egy-egy SECAP-ot fognak 

kidolgozni a projektpartnerek. Azért, hogy partnerek SECAP fejlesztésében érdekelt 

helyi önkormányzatokat elérjék, jelen nyílt pályázati felhívást hirdették meg. A 

beérkezett pályázatok értékelését követően a partnerek kiválasztják a két helyi 

önkormányzatot, amelyek számára egy-egy SECAP kerül kidolgozásra.  

A felhívás további részeiben megtalálhatóak a felhívás azon részletei és részvételi 

feltételei, amelyeket az pályázó önkormányzatoknak teljesíteniük kell a pályázatban 

történő részvételért. 

1. A nyílt felhívás tárgya  

A nyílt felhívás célja, hogy befogadja a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 

(SECAP) megvalósításában érdekelt Zala megyei önkormányzatok pályázatait, 

majd a nyertes pályázók számára, a közigazgatási területükre vonatkozóan 

akciótervet készítsen el (továbbiakban: Nyílt felhívás). 

2. A pályázok köre 

A támogatható pályázók a Zala megyében található önkormányzatok (városok, 

községek), amelyek eddig nem rendelkeztek a közigazgatási területükre 

vonatkozó SECAP-al, valamint érdekeltek olyan további intézkedések 

meghatározásában, és végrehajtásában, amelyek segítséget nyújtanak számukra az 

éghajlatváltozás hatásainak alkalmazkodásához, enyhítéséhez. 

3. Jelentkezési feltételek, szükséges dokumentumok: 

A felhívás során jelentkezett helyi önkormányzatok (továbbiakban: Pályázó) 

rangsorolásra kerülnek egy pontozási rendszer alapján. 

A pályázatnak a következő elemeket kell tartalmaznia: 
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1) Kitöltött, aláírt és hitelesített pályázati űrlap (kötelező): 

 amely a Pályázó alapinformációit és adatait tartalmazza  – 1.számú 

melléklet; 

2) Csatolt kiegészítő dokumentumok (nem kötelező, de befolyásolja az 

pontozást): 

 rendelkezésre álló linkek vagy melléklete a helyi önkormányzati szinten 

elérhető stratégiai és tervezési dokumentumoknak (tanulmányok, tervek, 

programok, stratégiák stb.), amelyek érvényesek a projekt végrehajtásának 

időszakában, és amelyek kapcsolódnak az energiaügyi és a klímaváltozás 

mérséklésének tervezéséhez; 

 az aláírt nyilatkozata a Pályázónak – 2. számú melléklet 

 hivatkozás a releváns energia és klímavédelmi projektekről, melyek az 

elmúlt 3 évben kerültek megvalósításra helyi szinten (beleértve a jelenleg 

tervezés alatt álló projekteket  is). 

Amennyiben a pályázat nem tartalmazza a kötelezően csatolandó dokumentumot 

(1.számú mellékletet), a pályázat nem kerül bele a kiválasztási folyamatba. 

Azon a Pályázók, akik már a közigazgatási területükre vonatkozóan készítettek 

SECAP-ot, vagy más projektek, kezdeményezések keretében tervezik a SECAP 

fejlesztését, szintén nem kerülnek pontozásra. 

4. A pályázatok beadási határideje 

A pályázatok beadási határideje 2021. április 30.  

A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek pontozásra, és nem vesznek részt 

a kiválasztási folyamatban.  

5. A pályázat benyújtására vonatkozó szabályok 

A pályázati dokumentumokat a következőképpen lehet benyújtani: 

1. Postai úton, a borítokon feltüntetve:  

„Project SEPlaM-CC – SECAP fejlesztés”:  

Szervezet: 

Cím: 

vagy 

2. E-mailen keresztül: timea.kozma@zmva.hu. 

Az e-mailben benyújtott pályázatokat szkennelve (aláírva és hitelesítve), egy PDF 

dokumentumban szükséges benyújtani, amely a nyílt felhívás 3. pontjában szereplő 

összes szükséges dokumentumot / részt tartalmazza. 

Az érdeklődők további információval kapcsolatban a következő e-mail címeken 

keresztül érdeklődhetnek: timea.kozma@zmva.hu 2021. április 26-ig (15:00 óráig). 

mailto:timea.kozma@zmva.hu
mailto:timea.kozma@zmva.hu
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6. A beérkezett pályázatok elbírálása és az eredmények 

közzététele 

A nyílt felhíváson beérkezett összes pályázat értékelését és rangsorolását a 

Muraközi Energetikai Ügynökség és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

végzi. Az egyes kiválasztási kritériumokat súlyozott értékekkel értékelik, amely 

alapján a végső pontozást elkészítik és rangsorolják a beérkezett pályázatokat. 

A fő kiválasztási kritériumok: 

 Elérhetőek a meglévő tervezési és stratégiai dokumentációk helyi 

önkormányzati szinten – max. 15 pont; 

 A pályázó elkötelezettsége, nyilatkozata arról, hogy részt vesz a projekt 

megvalósítása során kidolgozott SECAP által javasolt intézkedések 

végrehajtásában – max. 10 pont; 

 A helyi önkormányzatok szintjén az elmúlt 3 évben végrehajtott, vagy az 

előkészítés, végrehajtási szakaszban álló releváns energetikai- és az 

éghajlattal kapcsolatos projektek száma – max. 15 pont;  

 Tagság nemzeti vagy nemzetközi környezetvédelmi vagy klímavédelmi 

szervezetben – max. 5 pont; 

 Lakosság száma – max. 15 pont; 

 Fejlesztési szint – max. 15 pont. 

Pontozási rendszer, amely alapján a jelentkezéseket elbírálják. 

Sorszám Kritérium 

Max. 

pontszá

m 

Pontozás 

1 

Elérhetőek a meglévő tervezési 

és stratégiai dokumentációk helyi 

önkormányzati szinten 

15 

0 pont: 0 dokument 

5 pont: 1 – 2 dokument 

10 pont: 3 – 4 dokument  

15 pont: > 4 dokument  

 

2 

A pályázó nyilatkozata arról, 

hogy részt vesz a projekt 

megvalósítása során kidolgozott 

SECAP által javasolt 

intézkedések végrehajtásában 

10 
0 pont: nincs nyilatkozat 

10 pont: aláírt nyilatkozat 

3 

A helyi önkormányzatok szintjén 

az elmúlt három évben 

végrehajtott, vagy az előkészítés, 

végrehajtási szakaszban álló 

releváns energetikai- és az 

éghajlattal kapcsolatos projektek 

száma 

15 

0 pont: nincs projekt 

5 pont: 1 – 2 projekt  

10 pont: 3 – 4 projekt 

15 pont: > 4 projekt 
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4 

Tagság nemzeti vagy nemzetközi 

környezetvédelmi vagy 

klímavédelmi szervezetben 

5 
0 pont: nincsen tagság 

5 pont: meglévő tagság áll fent 

5 Lakosság száma 15 

2 pont: < 500  

5 pont: 501 – 1.500 

8 pont: 1.501 – 3.000 

10 pont: 3.001 – 5.000 

15 pont: > 5.001 

6 Fejlesztési szint 15 

HU:  5 pont: kedvezményezett 

       10 pont ideiglenes 

kedvezményezett 

       15 pont: fejlett 

Maximális pontszám 75  

Abban az esetben, ha kettő vagy több jelentkező ugyanazt a pontszámot kapja, 

akkor egy további súlyozási tényezőket tartalmazó pontrendszer kerül 

figyelembevételre. Ennek megfelelően a fent felsorolt kritériumok közül négy, egy 

prioritási sorrend alapján, súlyozási tényezővel kerül figyelembevételre. Így ebben az 

esetben a fenti táblázatban felsorolt hat kritérium közül csupán négyet veszünk 

figyelembe, azaz a Nyilatkozat - ami arról szól, hogy a helyi önkormányzat a jövőben 

képes finanszírozni a számára kidolgozott SECAP által javasolt intézkedéseket -, 

valamint a nemzeti vagy nemzetközi környezetvédelmi, vagy klímavédelmi 

szervezetben való tagság kizárásra kerül a pontozásból, mivel ez csupán egy 

nyilatkozat, valamint a tagság meglétére utal.  

A maradék kritériumok rangsorolása, prioritás szerint a következő: 

1. A helyi önkormányzatok szintjén az elmúlt 3 évben végrehajtott, vagy az 

előkészítés, végrehajtási szakaszban álló releváns energetikai- és éghajlattal 

kapcsolatos projektek száma –1-es kritérium; 

2. Fejlesztési szint – 2-es kritérium; 

3. Elérhetőek a meglévő tervezési és stratégiai dokumentációk helyi 

önkormányzati szinten – 3-as kritérium; 

4. Lakosság száma – 4-es kritérium. 

A kritériumok fent meghatározott rangsora megfelel az egyes kritériumokhoz rendelt 

súlyozási tényezőkkel, így a legmagasabb súlyozási tényező az 1. kritériumnak felel 

meg, a legkisebb pedig a 4. kritériumnak. 

A nyílt felhívás feltételei szerint a megfelelően beérkezett pályázatok értékelését 

követően, a meghatározott kiválasztási kritériumok alapján a legmagasabb 

pontszámmal rendelkező pályázó/ helyi önkormányzat részére kerül kidolgozásra a 

SECAP.  

A jelen nyílt felhívás keretében kiválasztott pályázó megállapodást ír alá a Zala 

Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, amely szabályozza az aláírók kölcsönös 

jogait és kötelezettségeit a SECAP fejlesztése előtt és alatt.  
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A nyílt felhívás eredményei online elérhetők lesznek a Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Muraközi Energetikai Ügynökség hivatalos 

weboldalán, illetve a pályázók értesítést kapnak az időben és teljeskörűen benyújtott 

pályázatok eredményeiről. 

 

7. A személyes adatok feldolgozása 

A Muraközi Energetikai Ügynökség és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány garantálja a jelen nyílt felhívás keretében bekért összes személyes adat 

biztonságát és titkosságát, míg a személyes adatokhoz való hozzáférés csak olyan 

személyekre korlátozódik, akik olyan feladatot látnak el, amelyhez  szükséges a 

hozzáférés. A nyílt felhívás keretében összegyűjtött személyes adatokat csak a 

pályázatok begyűjtésére és feldolgozására / pontozására, valamint az Interreg V-A 

Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 

illetékes ellenőrző szerveinek történő jelentéstételhez használják fel, egyéb célokra 

nem.. A jelen nyílt felhívás során összegyűjtött személyes adatok a következők: a 

pályázó törvényes képviselőjének (önkormányzat vezetője, polgármestere) és a 

pályázat benyújtásáért felelős személy adatai, mely információk tartalmazzák a 

nevet, e-mail címet és telefon / mobil számot.  

A pályázó személyes adatai védelméhez tartozó jogok: 

 a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, vagyis a személyes adatok 

kezelésének megerősítését kérő jog, és ha ilyen adatokat kezelnek, akkor 

hozzáférés és a feldolgozással kapcsolatos információk és a feldolgozott 

személyes adatok másolatának kérése; 

 a pontatlan adatok helyesbítésének és a hiányos adatok kiegészítésének 

joga; 

 a személyes adatok törlésének joga, ha ezekre az adatokra már nincs 

szükség a gyűjtés céljaihoz képest, ha azokat illegálisan dolgozták fel, vagy 

az adatmegőrzési időszak lejárta után; 

 a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog; 

 a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga; 

 a panasz benyújtásának joga a Személyes Adatvédelmi Ügynökséghez. 

A személyes adatokat addig tároljuk, amíg szükség van rá, azaz a projekt SEPlaM-

CC lezárását követően legfeljebb öt évig.  

 

Az adatfeldolgozó személyazonossága és elérhetősége:  

Kozma Tímea, projektmenedzser 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17. 

Mobil: +36-30-487-4491 

Email: timea.kozma@zmva.hu 

Web: www.zmva.hu 

 

http://www.zmva.hu/
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Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

Varga Miklós, ügyvezető Igazgató helyettes 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17. 

Telefon: 92/316-033, Mobil: +36 30 695 4560 

Email: miklos.varga@zmva.hu 

Web: www.zmva.hu 


