KEHOP-2.1.7
A kedvezményezettek nevei:
•
•

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe:
„H2O: Használd Okosan, Helyesen!”
A szerződött támogatás összege: 30.413.275Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00015
A projekt tartalmának bemutatása:
A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati
felhívást tett közzé a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközműszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók,
a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek,
önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek részére a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálási
projektek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy biztosítja az EU-s és hazai határértékeknek megfelelő minőségű
közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását, visszaszorítja az ivóvíz-minőségi problémákat, továbbá ösztönzi a víziközműszolgáltatással kapcsolatos, ezen belül a szennyezés megelőzésre és ivóvíz megtakarításra összpontosító szemléletformálási akciók
elterjesztését. A cél elérését a Kormány víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók (a továbbiakban:
víziközmű-szolgáltatók), a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező
érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban érdekképviseleti szervezetek), önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil
szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.
A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:
Megvalósításért felelős: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
•
•

A térség nagyobb rendezvényei, fesztiváljain való részvétel, a csapvíz népszerűsítése érdekében csapvíz osztás, kvíz teszt
kitöltése;
A VCSM ZRt. Szolnok lefedettségi területén működő általános- és középiskolák tanulói részére szakmai üzemlátogatások
szervezése a Felszíni Vízműbe;

Megvalósításért felelős: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
•
•
•

•

A térség nagyobb rendezvényei való részvétel, gyerekek részére aszfaltrajz verseny kerül megszervezésre, idősebb korosztály
részére interaktív beszélgetések, workshopok;
Iskolai tanulók részére vetélkedők szervezése (víztisztító palack készítése, víz totó, kincskereső, víz puzzle, víz lábnyom
rajzolása);
A térség nagyobb fesztiváljain való részvétel (kötetlen beszélgetések az egyéni felelősségről a víz védelmében, a helyes
vízgazdálkodással kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatása, hajó túrák keretein belül a Tisza folyó szerepének bemutatása az
ivóvízellátásban);
„Az éltető víz” témakörében fotó, videó és rajzpályázat 6-12, és 12-18 éves korcsoportokban.

