
TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK, MŰVELETEK
TÍPUSAI
Konkrét részvételi rendelkezések és ütemterv a
részvételi eljárásra.

PROGRAM-SPECIFIKUS KIMENETEK
VAGY EREDMÉNYINDIKÁTOROK
KIVÁLASZTÁSA

PARTNERSÉG TÁMOGATÁSA
Konkrét részvételi
rendelkezések és ütemterv a részvételi eljárásra.

ELLENŐRZÉS (MONITOROZÁS) ÉS ÉRTÉKELÉS
Meghatározott minőségi indikátorok,Meghatározott minőségi indikátorok,
nemcsak mennyiségi mutatók.nemcsak mennyiségi mutatók.

KOORDINÁLÓ ÉS FELÜGYELŐ
(MONITORING) TESTÜLETEK
Ellenőrzések és ellensúlyok rendszere a megfelelő
döntéshozás érdekében.

MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁS TERÜLETI TERV

ÁTÁLLÁSI FOLYAMAT MENETE
Adja meg a területi terv megvalósításából adódó üvegházgázAdja meg a területi terv megvalósításából adódó üvegházgáz
kibocsátáscsökkentés éves becsült mértékét.kibocsátáscsökkentés éves becsült mértékét.
Közvetlen utaljon a Nemzeti Energia- és Klímatervre (NEKT):Közvetlen utaljon a Nemzeti Energia- és Klímatervre (NEKT):
egyértelműen leírja, hogy adott intézkedés mihezegyértelműen leírja, hogy adott intézkedés mihez
hogyan járul hozzá a NEKT-ben.hogyan járul hozzá a NEKT-ben.
A klímasemlegességgel való összhang elsőbbséget élvezzenA klímasemlegességgel való összhang elsőbbséget élvezzen
a NEKT-tel való összhanghoz képest.a NEKT-tel való összhanghoz képest.
(A magyar éghajlatvédelemről szóló törvény kitűzte 2050-re a klímasemlegességet,(A magyar éghajlatvédelemről szóló törvény kitűzte 2050-re a klímasemlegességet,
a NEKT-et még ez előtt fogadták el.).a NEKT-et még ez előtt fogadták el.).

A régióban telepített szénkapacitás (kitermelés ill. energiatermelés)A régióban telepített szénkapacitás (kitermelés ill. energiatermelés)
éves becslése széntípusonként és tonnányi bányászott szénre vetítve.éves becslése széntípusonként és tonnányi bányászott szénre vetítve.

A LEGINKÁBB ÉRINTETT
TÉRSÉGEK AZONOSÍTÁSA
A térség szén-intenzív (magas szén-dioxid kibocsátású) iparágaiban
biztosított jelenlegi és becsült jövőbeli munkahelyek (mennyisége és
minősége)

2030-AS FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS
SZÜKSÉGLETEK A KLÍMASEMLEGESSÉG
ELÉRÉSÉHEZ
A régió aktuális társadalmi kihívásai elemzése, értékelése.

ÖSSZHANG MÁS NEMZETI, REGIONÁLIS
VAGY TERÜLETI STRATÉGIÁKKAL,
TERVEKKEL
Értékelés arról, hogyan járul hozzá a nemzetilegÉrtékelés arról, hogyan járul hozzá a nemzetileg
meghatározott hozzájárulásokhoz (NDC)meghatározott hozzájárulásokhoz (NDC)    és a Párizsiés a Párizsi
Megállapodás céljaihozMegállapodás céljaihoz

AZ ÁTÁLLÁS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
TERÜLETI HATÁSAI
A gazdaság minden szektora potenciál-értékelése, nemcsak aA gazdaság minden szektora potenciál-értékelése, nemcsak a
méltányos átállás támogatásáhozméltányos átállás támogatásához    szokásosan azonosítottaké.szokásosan azonosítottaké.

A sikeressége érdekében a terv mindegyik fejezetének tartalmaznia kell ezeket:

ELLENŐRZŐ GYORSLISTA


