
Úti beszámoló a lengyel tanulmányút tanulságairól 

2017. november 12-16. 

LIFE Klímapolitikai Csapat 

 

Összefoglaló 

 

2017. november 12. és 16. között, Lengyelországban került sor a LIFE Klímapolitikai Csapat 

következő külföldi tanulmányútjára az Európai Unió Környezetvédelmi és Éghajlat-politikai 

Programja (LIFE) magyar kapacitásépítési pályázatának keretében. A tanulmányúton a 

Klímapolitikai Főosztály két munkatársa, Dr. Toldi Ottó és dr. Konstantin Kata vett részt, akik 

elsőként Varsóban a lengyel LIFE Unit tagjaival és a nemzeti kapcsolattartókkal (továbbiakban 

NCP) találkoztak a legjobb gyakorlatokról való tájékozódás céljával. Ezt követően találkoztak a 

nyertes LIFE Radom projekt projektmenedzserével, új tapasztalatokat nyerve egy éghajlat-

védelmi projekt megírásának és megvalósításának nehézségeiről. A következő napon a magyar 

delegáció felkereste Gdansk-ban a LIFE Energa Living Lab projekt vezetőjét, ahol a lakosság 

energiatakarékosságra történő ösztönzésének módszereit ismerték meg. A delegáció tagjai ezt 

követően Krakkóban megbeszélést folytattak a sikeres lengyel levegőtisztasági LIFE Malopolska 

integrált projekttel, melynek keretében a projekt előkészítésének és megvalósításának hátteréről, 

nehézségeiről, valamint az esetleges jövőbeni együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak.  

 

Részletes beszámoló 

 

November 12. 

 

Utazás Varsóba, szállás elfoglalása 

 

November 13. 

 

9.00 – 9.45  A lengyel Környezetvédelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Nemzeti Alap bemutatása (Grażyna Hadjiraftis, Head of the LIFE 

Unit)  

 

A megbeszélés kezdetén, a felek bemutatkozását követően Grażyna Hadjiraftis, a LIFE Unit 

osztályvezetője bemutatta szervezetük, a lengyel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I 

Gospodarki Wodnej (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alap, a továbbiakban: 

Alap) tevékenységét. Elmondta, hogy az Alap az uniós csatlakozás idején már működött és 

Lengyelország volt az egyetlen a csatlakozó államok közül, amely külön a környezet-, természet 

és éghajlat-védelmi tevékenységek ösztönzésére szakosodott szervvel rendelkezett. Ez 

magyarázza az Alap kezdeti sikerét is, hiszen „csak” az uniós jog nemzeti jogszabályokkal 

történő harmonizálására volt szükség, a projektek támogatásához szükséges összeg már 

rendelkezésre állt. Az Alap szervezetileg a Környezetvédelmi Minisztérium háttérszervei 

közé tagozódik be, feladata a különböző környezetvédelmi pénzügyi (adó)források (pl. 

levegővédelmi járulék, talajvédelmi díj, hulladékgazdálkodási járulék) egy kézben tartása.  

 

Az Alapon belül egy külön LIFE Unit működik, mintegy 9 új munkatárssal és egy 

osztályvezetővel, valamint 2 új munkatárs került felvételre a lengyel LIFE Kapacitásépítési 

Projekt keretében (az ő munkabérük és egyéb jutatásaik is a projekt terhére kerülnek 

elszámolásra). Az osztályvezetői feladatokat mintegy 4 hónapja Grażyna Hadjiraftis asszony 

látja el. 

 

Az Alap anyaszerve, a lengyel Környezetvédelmi Minisztérium környezetvédelmi feladatokat 

koordináló központi kormányzati szerv, melynek alárendelten – az Alap mellett – többek között a 

23 nemzeti park, több kutatóintézet és 11 erdei iskola működik. Legfontosabb céljai: 

- a természeti erőforrások védelme (levegő, víz, erdei ökoszisztéma, ásványkincsek) 
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- fenntartható fejlődés 

- éghajlat-védelem (kiemelkedően: klímaváltozáshoz való alkalmazkodás). 

A Minisztériumon belül a Környezetvédelmi Alapok Főosztály (Department of Ecological 

Funds) felelős a LIFE Program nemzeti megvalósításáért, a Norvég Alapért, az egyéb uniós 

környezetvédelmi alapok kezelésével kapcsolatos koordinációért.  

 

A lengyel fél a tevékenységük bemutatását követően felkérte a magyar delegáció tagjait, hogy 

mutassák be saját LIFE Kapacitásépítési Projektjüket, valamint az eddig elért eredményeiket.  

 

09.45 – 10.00       A magyar LIFE Kapacitásépítési Projekt eredményeinek bemutatása 

 

Dr. Konstantin Kata, mint a LIFE Kapacitásépítési Projekt (a továbbiakban: Projekt) jogi és 

pénzügyi kérdésekért felelős munkatársa előadása bevezetőjében ismertette a LIFE 

kapacitásépítési pályázatok sajátosságait, a hagyományos pályázatoktól való eltéréseit, valamint 

azon eljárást, melynek keretében Magyarország 2015-ben mintegy 1 millió € forrást nyert el a 

Magyar LIFE Kapacitásépítési Projekt lebonyolítására. 

 

Ezt követően bemutatta az egyes Projektpartnereket (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

Földművelésügyi Minisztérium és Magyar Fejlesztési Központ), a Projektkonzorcium felépítését 

és vezetését, valamint az egyes Projektakciókat. Ennek keretében bemutatásra került a LIFE 

Klímapolitikai Csapat (NFM), a LIFE Environment & Nature Support Team (FM) és a LIFE 

Financial Helpdesk (MFK) csapat, az eddigi tanulmányutak tapasztalatai, valamint a Konzorcium 

LIFE Programot népszerűsítő eddigi tevékenységei (tréningek, workshop-ok, disszeminációs 

anyagok). Ezen kívül javasolta, hogy a lengyel kollégák keressék fel a magyar LIFE honlapot is 

(www.lifepalyazatok.eu), ahol már angolul is tájékozódhatnak a LIFE Programot érintő 

legfrissebb információkról. A prezentáció zárását követően Dr. Toldi Ottó elmondta, hogy milyen 

tématerületeken keresnek a magyar pályázók LIFE konzorciumi partnereket egy jövőbeni 

lengyel-magyar együttműködés reményében. 

 

10.00 – 10.15       A lengyel LIFE Kapacitásépítési Pályázat eredményei és kihívásai  

 

A lengyel LIFE Kapacitásépítési Projekt (a továbbiakban: LIFE CAP PL) főbb paramétereit, 

eddigi eredményeit és kihívásait Tomaszewska Małgorzata mutatta be előadása keretében. A 

LIFE CAP PL a magyar kapacitásépítési projekthez hasonlóan, 2016. január 1-jén indult és 

2019. december 31-én zárul. A teljes projektköltségvetés mintegy 830.000 €, melyből 593.000 

€ az uniós támogatás (71%-os támogatás intenzitás), a projekt egyetlen kedvezményezettje az 

Alap, társult kedvezményezett nincs. A LIFE Program megvalósításával összesen 16 személy 

foglalkozik a következő bontásban: 

- 9 személy a LIFE Unit tagja (NCP-k), 

- 3 munkatárs a LIFE CAP PL megvalósításáért dolgozik, (2 fő bére elszámolható, 1 fő 

bére nem elszámolható költségnek minősül), 

- és 6 munkatárs a társfinanszírozás kérdéseivel foglalkozik. 

 

Főbb projektakciók: 

A1 – IT-beszerzések az NCP-knek 

A2 – Networking nemzetközi szervezetekkel 

A3 – Angol nyelvkurzusok 

A4 – Tréningek az NCP-knek 

A5 – LIFE pályázati konzultációk 

 

B1-2 – monitoring akciók  

 

C akciók – LIFE Infonapok, kiírások lengyelre fordítása, konferencia részvétel, honlap felállítása 

http://www.lifepalyazatok.eu/
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D akciók projektmenedzsment 

 

A lengyel fél elmondta, hogy 2016-ban összesen 42, míg tevékenységüknek hála 2017-ben 

már 64 hagyományos projekt került beadásra. A LIFE CAP PL egyik legsikeresebb 

pontjaként az általuk tartott e-learning kurzusokat jelölte meg, ami nagyban hozzájárul a LIFE 

program adta lehetőségek egész országra kiterjedő népszerűsítéséhez. 

 

10.15 – 10.30       A lengyel önrész-támogatási megoldások  

 

A megbeszélés következő pontjaként, a magyar referensek kérdésére válaszolva, Ireneusz 

Mirowski az Alap által alkalmazott önrész-támogatási megoldásokra is kitért. A támogatási 

folyamat alapvetően két eljárás keretében valósulhat meg, melyek a következők:   

 

1. Rendes eljárás:  

- A LIFE pályázati felhívás megjelenését követően az Alap is meghirdeti a nemzeti 

támogatási lehetőséget 

- Az éves LIFE Infonapon prezentálják az önrész támogatási lehetőséget, az erre való 

jelentkezés határideje jellemzően az adott év június vége 

- Önerő-pályázatok kiértékelése: 2 héttel a LIFE projektbeadás határideje előtt, így 

van elég idő a co-financer nyilatkozat (A6 nyilatkozat) kitöltésére, melyen a „to be 

confirmed” opció kerül bejelölésre 

- Következő év márciusa: a Bizottság első körös döntésének kihirdetése 

- Aki nyertes pályázó és igényt tart az önrész-támogatásra, újra be kell nyújtania a 

projekttervet, melyet az EASME-hez küldött be az eProposal rendszeren keresztül 

- Az Alap ekkor dönt véglegesen a nemzeti támogatás odaítéléséről és „confirmed” 

státusszak tölti ki a nyilatkozatot 

- Ezután kerül aláírásra a nemzeti önrészre vonatkozó támogatási szerződés 

 

2. Egyszerűsített eljárás 

- Miután az EASME nyertesként hirdette ki a pályázót, a revision phase során 10 

napja van, hogy bejelentse az önerő-támogatási igényét az Alap felé 

- Ezt követően kiértékelésre kerülnek a pályázatok, pozitív döntés esetében „confirmed” 

státusszal kerül kitöltésre az A6 nyilatkozat 

- Támogatási szerződés aláírása 

 

Az Alap ezen kívül likviditási hitelt is nyújt a pályázóknak (az utófinanszírozási projektfázis 

likviditásának biztosítására). Ezen kívül az önrész vonatkozásában is felvehető hitel az Alaptól, 

mely pl. NGO-k esetében jelentős segítség, hiszen a banki hitelekhez képest alacsonyabb kamat 

mellett is vállalkozhatnak egy projekt megvalósítására.  

 

10.30 – 10.45     Kávészünet  

 

10.45 - 12.00     Tapasztalatcsere  

 

A lengyel fél az önerő-kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy náluk is nagy nehézséget jelent az 

önerő összegére való pályázás időbeli ütemezésének meghatározása, de a fent említett 2 

megoldás eddig minden helyzetben hatékonynak bizonyult. 

 

A LIFE CAP PL-lel kapcsolatban a lengyel fél a magyar delegáció tapasztalataira volt kíváncsi 

az elszámolási, adminisztrációs kérdések tekintetében. Ami nehézséget jelent a 
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tárgyalópartnernél, hogy a projekt első 14-15 hónapjában a projekttervvel ellentétben 2 

részmunkaidős (part-time) kolléga került foglalkoztatásra, 2 teljes munkaidős (full-time) 

helyett, annak ellenére, hogy a bérek 100 %-a a projekt terhére lett elszámolva. Ezzel 

kapcsolatban a magyar delegáció tagjai azt javasolták, hogy a lengyel CAP projektvezetője 

értesítse erről a külső monitor szakértőt (NEEMO) és javasolja, hogy a nem elszámolható 

költségeket átvállalja a lengyel társminisztérium, valamint a fennmaradó összegből egy további 

full/part-time-os kollégát alkalmaznak, esetlegesen kérik a projekt meghosszabbítását. Grażyna 

Hadjiraftis megköszönte a tanácsokat és kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben is fordulhat a 

magyar kollégákhoz, amennyiben kérdésük merülne fel a projekt megvalósításával kapcsolatban.   

 

12.00 - 12.30     Ebédszünet  

 

13:15-14:45   Megbeszélés a LIFE Radom Project koordináló kedvezményezettjével (Iwona   

Wagner, project manager,  FPP Enviro Ltd.) 

 

A felek bemutatkozását követően dr. Konstantin Kata és Dr. Toldi Ottó röviden bemutatták a 

magyar LIFE Kapacitásépítési Projektet, annak eddigi eredményeit (legjobb LIFE CAP Projekt), 

a tanulmányutak során szerzett tapasztalatokat és az eddigi pénzügyi, szakmai kihívásokat, 

melyekkel a projekttagoknak szembesülniük kellett.  

 

Ezt követően Iwona Wagner, a 2014-ben nyertes, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

(climate change adaptation – CCA) témájú LIFE Radom projekt menedzsere beszélt a projekt 

előkészítésének és lebonyolításának menetéről. Elmondása szerint az ötlet már a pályázat 

beadása előtt 1-2 évvel felmerült, viszont 2013-ig nem került sor a beadásra. A pályázat 

előkészítésével kapcsolatban elmondta, hogy sok időt és energiát, valamint a leendő projekttagok 

összehangolt munkáját igényelte. Ennek eredménye, hogy 2014-ben az EASME a mintegy 5,8 

millió € összköltségvetésű projektet megvalósításához 58 %-os támogatást nyújtott. 

  

A pályázat a következő nehézségekre keres(ett) megoldást: városi hősziget jelenség, 

villámárvizek, emberi egészség védelme a gyorsan változó környezeti hatások miatt. Céljuk 

Radom város (Délkelet-Lengyelország) alkalmazkodóképességének növelése, a zöld és kék 

infrastruktúra (blue-green economy) arányának növelése volt, valamint a lakosság és a 

törvényhozók figyelmének felhívása az éghajlat-változásban rejlő veszélyekre. Idén mintegy 

44 várost vontak be a programba, mindazokat, melyek 100.000 fő feletti lakosságszámmal 

rendelkeznek. E városok tekintetében 2018-ig kötelező alkalmazkodási stratégia kidolgozása, 

melyet jellemzően egy külsős cég készít el a települések részére (alvállalkozói szerződések). 
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A projekt megvalósítása során a következő városi alkalmazkodási módszereket tesztelik: 

1. A város területét 2 részre osztották: egy külső és egy belső körre: 

 a külső területeken cél a folyók, csatornák kiöntési területeinek növelése 

 a belső területeken pedig a zöld és kék infrastruktúra arányának növelése 

2. Városi ideiglenes tavak létrehozása, ahol felfogják a villámárvizek során lezúdult, 

egyébként nehezen elvezethető vízmennyiséget 

3. „Climate pond”-ok (apróbb, mesterséges tavak, szökőkutak) létrehozása, melyek a 

városi hősziget-jelenséget csökkentik és a felesleges vizet is felfogják  
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Az általános LIFE pályázatírási kérdésekkel kapcsolatban Wagner asszony a 

következőkben jelölte meg a pályázatok sikerének titkát: 

 

1. A vezetői összefoglalónak összefoglaló közérthetően, de a lényeget szintetizálva 

tartalmazza a projekt fő céljait és a megvalósítani kívánt stratégiákat 

2. Nagyon fontos a szakmai alapkoncepció (már meglévő, korábbi) adatokkal történő 

alátámasztása  

3. Az innováció minden LIFE projekt kulcseleme (ezt lehet disszeminálni) 

4. Kiemelendő az érthető és átlátható logikai kapcsolat az egyes akciók között 

5. Minden partner vallja magáénak a közös víziót 

 

Iwona Wagner elmondása szerint 3 hónap alatt írták meg a pályázatot, ami nagyion intenzív 

munkát jelentett. Először a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alapnál 

jelentkeztek szakmai és pénzügyi támogatásért, ahol a kollégák segítettek „összerendezni a 

pályázati anyaggal kapcsolatos szakmai gondolatokat”. Ezt követően a leendő konzorciumi 

partnerekkel személyesen is találkoztak (pl. a helyszín megismerése érdekében), ezt követően a 

koncepció írása online, közösen szerkesztett dokumentumokban zajlott. Az önrésszel 

kapcsolatban a projektmenedzser elmondta, hogy azt nagyrészt Radom város Vízműve, az 

önkormányzat, valamint az Alap teremtette elő. A projekt 2020 év végéig tart.   

 

A projekt honlapcíme: http://life.radom.pl/about-project/  

 

Magyar álláspont és hozzászólás: a tájékoztatást elfogadtuk 

 

 

 

 

 

 

 

http://life.radom.pl/about-project/
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November 14. 

 

13:00-15:00 Megbeszélés a LIFE Energa Living Lab projektmenedzserével Aleksandra 

Korczynska-val 

 

A felek bemutatkozását követően dr. Konstantin Kata és Dr. Toldi Ottó bemutatták a magyar 

LIFE Kapacitásépítési Projekt konzorciumi tagjait, céljait, és eddigi eredményeit, valamint a 

lengyel fél kérésére beszéltek az eddigi tanulmányutak eredményéről is.  

 

Ezután Aleksandra Korczynska, a LIFE Energa Living Lab projektmenedzsere a projekt általános 

jellemzőit: a projekt 2013-ben nyert LIFE pályázati összeget, 2014. június 1-től az eredeti 

tervek szerint 2018. március 31-ig tart. A projekt megvalósítási helyszíne Gdynia városa, 

ami Gdansk-tól mintegy 30 km-re található. Habár a projekt a Környezetvédelem Alprogramban 

került beadásra, témája szerint az energiafelhasználás (és ezzel a klímaváltozás hatásainak) 

csökkentését tűzte ki céljául.  

 

A megvalósítás első állomásaként 300 háztartásban szereltek fel úgynevezett „okos mérőket” 

(smart meter), mellyel online, egy applikáció segítségével folyamatosan monitorozni tudják 

az egyes háztartások (hő- és villamosenergia)energia fogyasztását. Speciális tarifák kerültek 

kialakításra: a csúcsidőszakban drágább, az éjszakai órákban pedig olcsóbb az áram, ezzel 

ösztönözve a fogyasztókat a kisebb és kiegyenlítettebb energiahasználatra. A legtöbb 

megtakarítást elérők tárgy és pénzbeli jutalmat kapnak.  

 

 

 
Speciális tarifák az áramfogyasztási időszakok szerint 
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Cél: az áramfogyasztás vonatokozásában a keresleti mennyiségek időbeli kiegyenlítése 

 

A projektben résztvevő fogyasztók havi jelentéseket kapnak arról, hogy mekkora 

áramfogyasztásuk volt és ez mely időszakokban történt. Emellett hírlevelek, tutorialok és 

helpdesk munkatársak is segítenek nekik, amennyiben tanácsra lenne szükségük, milyen módon 

segíthetnék még a projekt keretében vállat csökkentési célok teljesülését. Az eddigi eredmények 

alapján, a fogyasztók 95%-a jó irányban változtatott a fogyasztási szokásain, ami 

kiemelkedő eredmény. 
 

Mivel a projekt megvalósítása során az eredeti határidőn belül még maradt felhasználatlan 

pénzügyi forrás, a projektgazdák a program 1 évvel történő meghosszabbítását kérték 

(Living lab 2.0). Ennek keretében több szél- és naperőművet telepítettek, megalkotva a 

„prosumer” (producer + consumer = termelő + fogyasztó) fogalmát, mellyel a fogyasztók is 

energiatermelővé válhattak.  

 

A magyar delegáció kérdésére válaszolva a lengyel fél elmondta, hogy a teszt-háztartások az 

Ensipiron Ltd. (a projektvezető energiaszolgáltató) ügyfelei közül kerültek ki, akik a 

projektben meghatározott területeken élnek, magas volt az energiafogyasztásuk, és önként 

jelentkeztek az erre történő felhíváskor. 

 

Aleksandra Korczynska továbbá elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a legfontosabb a 

fogyasztók tudatosítása az energiafogyasztás jelentőségéről és környezeti hatásairól, hiszen 

csak ezután van rá lehetőség, hogy az applikáció segítségével kézzelfoghatóvá váljon a 

megtakarítás (és ezzel az éghajlat-védelem) mértéke.  

 

A projektvezető javasolta a projekt honlapjának felkeresését, ahol bővebb információ is 

rendelkezésre áll az eddigi tevékenységükről: https://elivinglab.pl/?page_id=172  

 

November 15. 

 

13:00-15:00  Megbeszélés a LIFE Malopolska IP projekt levezetéséért felelős munkatárssakkal 

(Joanna Kiersnowska, Piotr Lyczko) 

 

A felek bemutatkozását követően a magyar delegáció tagjai röviden bemutatták a magyar LIFE 

Kapacitásépítési Projektet, annak eddigi eredményeit (legjobb LIFE CAP Projekt), a 

tanulmányutak során szerzett tapasztalatokat és az eddigi pénzügyi, szakmai kihívásokat, 

melyekkel a projekttagoknak szembesülniük kellett.  

 

https://elivinglab.pl/?page_id=172
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A lengyel fél részéről Piotr Lyczko mutatta be röviden a LIFE Malopolska IP projektjüket: egy 

2014-es nyertes LIFE pályázatról van szó, mely 2015 januárjától 2023 decemberéig tart. A 

teljes költségvetés 16,8 millió €-t tesz ki, az uniós támogatásintenzitás mintegy 60%. A régió 

vonatkozásában tudni kell, hogy nagyrészt a turizmus, valamint a kezdő vállalkozások (start-

upok) felkarolása generálja a bevételeket. Emellett ez Lengyelország egyik legszennyezettebb 

környéke is, gondolva a PM10-es szálló porra és az úgynevezett benzo-pirénekre, melyek 

nagy része a helytelen fűtési gyakorlatnak (szén és nedves fa) köszönhető. E 

levegőszennyezési probléma Csehországban és Szlovákiában is felmerül (megj.: hazánkban is!), 

erre tekintettel kiemelkedő, hogy a projekt megvalósítása során milyen eredmények érhetők el. 

Malopolska régió mintegy 183 városa rendelkezik ugyan levegővédelmi stratégiával, 

azonban ezek a LIFE projekt beindításáig nem vezettek eredményre.    

 

Joanna Kiersnowska ehhez kapcsolódva elmondta, hogy az érintett városok közötti kooperáció a 

„Krakow Smoke Alarm” nevű NGO kezdeményezésére indult meg, magában az integrált 

projekt megvalósításában 62 önkormányzat vesz részt. Az IP concept note-jának beadásával 

egyidejűleg Technical assistance (TA) pályázatot is benyújtottak, mely ugyancsak sikeresnek 

bizonyult. A TA 2015. január és június között zajlott, célja, hogy a 3 újonnan felvett LIFE 

munkatárs minden részletre kiterjedően kidolgozhassa a teljes pályázati anyagot (full proposal), 

ami 2015 áprilisában benyújtásra is került. Ezt követően lezárásra került a TA projekt és 

elszámoltak a kapott támogatási összeggel. 

 

A magyar fél kérdésére a lengyel projekttagok elmondták, hogy a teljes pályázati anyagban 

kiegészítő projektként a következő pénzügyi forrásokat tüntették fel, mintegy 800 millió € 

összegben: 

 Nemzeti operatív programok, régiós együttműködési források,  

 420 millió € összegben nemzeti és régiós források (tématerületek: általános 

energiapolitika, fenntartható közlekedés, megújuló energiák) 

 Krakkó város hozzájárulása minden olyan projekttel, ami közvetve vagy közvetlenül a 

légszennyezés csökkentését célozza 

 

Főbb projektakciók: 

 

1. Ökomenedzserek képzése  

 oktatási, szemléletformálási tevékenység: önkormányzatoknak és 

magánszemélyeknek is segítenek amennyiben éghajlat-védelemmel kapcsolatban 

hozzájuk fordulnak  

 Ösztönzik a fogyasztókat, hogy cseréljék le a fa/széntüzelésű kazánokat 

környezetbarát gázfűtésűre 

 A rendvédelmi szervekkel karöltve jogosultak a háztartások ellenőrzésére: 

amennyiben egy család hulladékkal fűt (környezetvédelemi előírások megszegése), 

bírságot szabhatnak ki (50 zlt összegben)  

 A háztartások részére rendelkezésre áll olyan nemzeti forrás, mely a kazáncserét 

támogatja: 2016-ban 100%-os, 2017-ben 80%-os, 2018-ban 60%-os..stb. állami 

támogatási lehetőség. (erre a célra mintegy 70-80 millió € áll rendelkezésre) 

 Az ökomenedzserek az ehhez hasonló pályázatok kitöltésében is segítik a 

fogyasztókat (adminisztrációs nehézségek kiküszöbölése) 

 

2. Tudásközpont felállítása:  

 feladata az ökomendzserek és a levegőtisztaság-védelemmel foglalkozó 

önkormányzati munkatársak továbbképzése 
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 Szemléletfejlesztés a gócpontokon megtalálása és képzése: tanárok, orvosok, papok(!) 

terjesszék, hogy miért káros az egészségre a rossz levegőminőség 

 

3. Külön telefonvonal, melyen keresztül az ökomenedzserek válaszolnak a lakosság részéről 

felmerült levegőtisztaság- és /vagy környezetvédelmi kérdésekre 

 

4. Szilárd tüzelésű kazánok betiltása és ezek csereéjének ösztönzése  

 2019 szeptemberétől tilos szilárd fűtőanyaggal (szén, lignit, fa) fűteni Krakkóban a 

gyakori szmogriadókra tekintettel 

 ezek helyett: gáz vagy ritkábban elektromos fűtés (lesz) jellemző 

 Malopolska az első régió, ami bevezette e tiltást, ami némi ellentéthez vezetett a többi 

régióval (hagyományosan a szén, mint fűtőanyag használata) 

 

5. Éghajlat-védelmi, légszennyezési modellek felállítása 

 

A projekt megvalósításának egyik nagy nehézsége volt, hogy az IP önrészének 35 %-át a 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alap biztosította (volna). Az EASME pozitív 

válaszát követően az Alap (politikai döntésre hivatkozva) utólag visszavonta a támogatási 

ígéretet. Erre tekintettel a projektben résztvevő városoknak kellett más forrásból 

előteremteniük a szükséges önrészt (mintegy 10 millió €-t). Ennek ellenére a projekt prosperál, 

a megvalósítás – a jelenlegi állás szerint – biztosított.   

   

A lengyel fél ötletei és tanácsai egy sikeres IP írásához és megvalósításához: 

 angolul nagyon jól beszélő pályázatíró csapat 

 alapvetően 2 fajta szakértőre van szükség: 

o Szakmailag hozzáértő személyek (a pályázat szakmai gerincének összeállítása) 

o Pénzügyes kollégák (lehetőleg olyan, akinek van tapasztalata az EU-s 

projektekkel) 

 érdemes fiatalokat/gyakornokokat is felvenni, akik segítenek a kisebb munkákban  

 határidők szabása a projektírás elején és azok szigorú tartása 

 teljes munkaidős projektmenedzser 

 akciók állandó szemmel tartása és összehangolása 

 jelentéstételi időszakok előzetes meghatározása és betartása, folyamatos adminisztráció 

(elért eredmények dokumentálása) 

 minden projekteredmény és hatás legyen mérhető 

 disszemináció: honlap, közösségi média használata 

 BAT tanulmányutak és nemzetközi együttműködések szervezése 

 

A megbeszélés zárásaként a projektmenedzserek a magyar delegáció tagjainak figyelmébe 

ajánlották a projekt honlapját: https://powietrze.malopolska.pl/en, valamint a segítségüket, 

amennyiben kérdés merülne fel magyar részről egy IP írása során.  

 

November 16. 

 

Utazás Budapestre 

 

 

 

https://powietrze.malopolska.pl/en

