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Zöld út kiépítése a városközpont és az ipari szektor között a közigazgatási szervek és helyi vállalatok társfinanszírozásában 
- Alcantarilla, Spanyolország 

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR)  

 
 
Háttér 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) 
koncepciója az 50-es évek Amerikájában keletkezett. Az új 
menedzsment modellt azok a szervezetek követték, 
amelyek tisztában voltak vele, hogy az üzleti 
fenntarthatóság csak akkor biztosítható, ha a keletkező 
nyereséget visszaforgatják a társadalomba, és ezzel 
biztosítják, hogy a vállalat és a társadalom is fejlődjön és 
fenntartható legyen. A modell célja, hogy egy adott 
vállalat ne csak tevékenységének fejlesztésére és haszon-
szerzésre törekedjen, hanem értéket is teremtsen, a 
szükséges szereplők bevonásával és részvételével egy 
fenntarthatóbb társadalmat hozzon létre, és pozitív 
irányba befolyásolja szűkebb és tágabb környezete jólétét. 

Célkitűzés 

Ennek a finanszírozási modellnek a fő célja, hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és hatásmérsék-
lést a magánszektor CSR-jébe emelje azért, hogy a 
gazdasági tevékenységből eredő haszon egy részét 
visszajuttassa a polgároknak, és kompenzálja a negatív 
környezeti és klímaváltozással összefüggő hatásokat. Így a 
vállalatok hozzájárulhatnak a városok éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességének növeléséhez és 
támogatják az átalakulást a karbonszegény városi modell 
irányába. 

A finanszírozási lehetőség ismertetése 

A helyi önkormányzatoknál a SECAP megvalósításának fő 
akadálya a pénzügyi források hiánya. A helyi 
önkormányzatok a magánszektor vállalati CSR 
stratégiájával együttműködésben – a köz- és magánszféra 
partnerségi modell keretében - támogatást szerezhetnek 
a városi alkalmazkodási és hatásmérséklési 
intézkedésekre. A támogatás segítségével 
szembenézhetnek a jövő felé vezető út két elsődleges - a 
vállalatokat, a társadalmat és a környezetet érintő - 

kihívásával: felvehetik a harcot az éghajlatváltozás ellen, 
és nekiláthatnak az energiarendszer átalakításának. 

A CSR, amely lényegében egy adott szervezet 
társadalomra és környezetre gyakorolt, döntéseiből és 
tevékenységéből eredő hatásaiért érzett felelősséget 
jelenti, a megfelelő útnak tűnik az alkalmazkodási és 
hatásmérséklési intézkedések megtervezését, kiválasztá-
sát és végrehajtását célzó együttműködési megállapo-
dások kidolgozására. Ezekben a megállapodásokban a 
fenntarthatóság gazdasági, társadalmi, környezeti és 
globális dimenzióját integráltan kezelnék, mivel az 
éghajlatváltozás hatásai mindegyik területet érintik. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
hatásmérséklés beemelése a vállalatok CSR céljai közé 
lehetővé teszi, hogy ezekre az intézkedésekre minden 
évben forrásokat különítsenek el. Ha ezek a vállalatok 
bekerülnek a SECAP érdekelt feleinek csoportjába is, az 
önkormányzatok nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat-
nak az akciótervek bevezetésénél. 

 

a. ábra A fenntartható fejlődési célok elérése a helyi vállalatok CSR-jén 
alapuló magánszféra-partnerség keretében 

A Foretica (egy latin CSR vállalkozói szövetség) 2017-ben 
indított egy „Sustainable LIFE in Cities” (Fenntartható élet 
a városokban) nevű kezdeményezést, hogy bemutassa a 
CSR városi fenntarthatóságra vonatkozó legjobb 
gyakorlatait az európai „Sustainable Business Exchange” 
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A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának támogatásával, a 754162 sz. támogatási szerződés keretében valósul 
meg. A dokumentum tartalmáért a Compete4SECAP projekt kizárólagos felelősséggel tartozik, és az abban megfogalmazott vélemény nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió álláspontját. 
 

(Fenntartható üzleti tapasztalatcsere) projekt keretében. 
Nagyjából 60 projekt került kiválasztásra, ezek nagyrészt a 
városi mobilitással, hulladékkezeléssel, körkörös 
gazdasággal és energiahatékonysággal foglalkoznak, de 
egyik sem alkalmazkodási projekt.  

A CSR projektekben tehát bőven kaphatnának még teret a 
városi alkalmazkodási intézkedések. 

A CSR előnyei és hátrányai 

Fő előnyök: 

 Az önkormányzatok új támogatáshoz jutnak a helyi 
vállalatok CSR-jének köszönhetően. 

 A magánszektor – érdekelt félként a SECAP-ot 
ellenőrző csoportban - részt vehet az alkalmazkodási 
és hatásmérséklési projektek tervezési, társalkotói és 
végrehajtási folyamatában. 

 A helyi önkormányzatok jobban átlátják az üzleti 
életet és az önkormányzat lehetőségeit. 

 Kipróbálhatóak a városi kormányzás és partnerségi 
modellek új formái. 

 Növekszik a város innovációs kapacitása. 
 A vállalatok szélesíthetik a CSR tevékenységüket és 

javíthatják a róluk alkotott képet. 

Hátrányok: 

 A CSR még nem terjedt el széles körben és csak kevés 
vállalatnak van vonatkozó stratégiája. Ahol van, ott is 
elsősorban a társadalmi célokra, és a hatásmérséklési 
kérdésekre fókuszálnak. 

 Az önkormányzatok számára ez új koncepció, ki kell 
dolgozniuk a köz- és magánszféra partnerségi 
megállapodásokat.  

Köz- és magánszféra partnerség alakítása a várost és 
ipari létesítményeket összekötő zöld út kiépítéséért 

Bár a dél-kelet spanyolországi Alcantarilla városközpontja 
közel van a nagy ipari parkhoz (kevesebb, mint 3 km), 
nyáron a magas hőmérséklet miatt nehéz gyalog vagy 
biciklin eljutni odáig. 

Az önkormányzat SECAP-jának részeként tervezés alatt áll 
egy városközpont és az ipari park közötti zöld útvonal, 
amelyen természetes árnyékolással, és ahol erre nincs 
mód, pergolákkal vagy napelemes pergolákkal védik majd 
a polgárokat. 

Az út mellett fenntartható csatornázási rendszer kerül 
kiépítésre, amely megakadályozza a heves esőzések 
okozta áradásokat.  

A projektből 1200 vállalat (kb. 15 000 alkalmazott) profitál 
és a következő SECAP intézkedések megvalósulását segíti: 

 Zöld folyosók és árnyas zöld területek létrehozása a 
városi és városkörnyéki területeken. 

 Egészséges és biztonságos útvonalak kialakítása. 

 

A zöld útvonal első szakaszának (600m) megépítéséhez 
szükséges, tervezett beruházási összeg 201 690 €. Amikor 
a projektet bemutatták a helyi vállalatoknak, hat cég és 
egyesület vállalta, hogy társfinanszírozásban 54 000 €-val 
támogatja a projektet. 

 

            b. ábra A magánszféra hozzájárulása az önkormányzati projekthez 

Bár az első szakasz 2019-2020-ban épül, ez a séma 

ismétlődik majd a teljes útvonal kiépítésénél, és a SECAP-
ban foglalt többi intézkedés megvalósításánál is. 

CSR által támogatható intézkedések 

 Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projektek 
 Éghajlatváltozás hatásait mérséklő projektek 

 
 

    Ez az adatlap egy támogatási lehetőségeket bemutató sorozat része, 
amely elérhető itt: Finanszírozási és Támogatási Lehetőségek 

Összefoglaló táblázat 

Város és ország Alcantarilla, Spanyolország 

Beruházási projekt Zöld út 

SECAP ágazat Közlekedés 

Év 2018 

Támogatás fajtája Köz- és magánszféra-
partnerség 

Energiamegtakarítás nincs adat 

Költségmegtakarítás nincs adat 
Termelt zöld energia nincs adat 
Környezeti hatás nincs adat 

https://compete4secap.eu/magyarorszag/#c1813

