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MEGVALÓSÍTÓK: 

 Koordináló Kedvezményezett: Belügyminisztérium 

 Társult Kedvezményezettek: Bátya/Püspökszilágy/ 

 Rákócziújfalu/Ruzsa/Tiszatarján Község 
Önkormányzata, Klímabarát Települések 
Szövetsége, Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft., WWF 
Magyarország Alapítvány 

CÉLCSOPORT: önkormányzati döntéshozók és 
szakértők 

KÖLTSÉGVETÉS: 2.564.783 Euró (kb. 800 millió Ft) 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 A természetes vízmegtartás segítő intézkedések (NWRM) 
adaptálása, elterjesztése 

 Prototípusok kifejlesztése, kivitelezése, tesztelése (5 pilot 
helyszín) 

 A pilot tapasztalat és tudás megosztása 

 Tréningek során tudásbővítés, készségfejlesztés 

 Innovatív és felhasználóbarát eszközök kifejlesztése (segítség a 
kockázatkezelésben) 

 Kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés ösztönzése (networking, 
külföldi tanulmányút) 

 A szemlélet elterjedésének elősegítése (beépítés helyi 
stratégiákba, javaslatcsomag a Kormány részére) 
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 Felkészült, klímatudatos, jól informált döntéshozók helyi szinten 

 5 pilot helyszín klímarezisztenciája javul 

 Kiegyensúlyozott természeti területek, helyreállított vizes élőhelyek 

 Az önkormányzatok és az érdekeltek közötti javuló együttműködés, koordináló 
szerep megerősödése  

 5 - természetes vízmegtartó megoldásra épülő - prototípus a partner 
önkormányzatoknál 

 5 megvalósíthatósági tanulmány (további önkormányzatoknál, megvalósításra 
készen) 

 5 vízgyűjtő szintű partnerség 

 Kb. 300 fő részére tréningek, e-learning 

 1 Adaptációs Útmutató (a pilot tapasztalatokról) 

 5 külföldi tanulmányút, 3 networking találkozó 

 1 Vízkockázat-elemző Eszköz 

 1 Informatikai okos eszköz 

 1 javaslatcsomag a Kormány számára 
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A PÁLYÁZATÍRÁS TAPASZTALATAI 

- Kb. 1-1,5 év előkészítés 

- Partnerek kiválasztása kulcsfontosságú (online sérülékenységi vizsgálat, kinek 
mi a szerepe a projektben) 

- Célcsoport beazonosítása, kiemelése 

- Akciók logikus egymásra épülése, kapcsolódása (fontos végiggondolni az egész 
projekt koncepciót) 

- Részletek átgondolása, kifejtése a pályázatban (számszerűsítve!) 
- Projekt alapinformációk és eredmények megosztása (disszeminációs 

tevékenység) 

- Magas replikációs potenciál 

- Projekt transznacionális jellege 

- Projekt eredmények fenntarthatósága 

- Illeszkedés EU-s szakpolitikákhoz 

- Koherens (nem túl- vagy alultervezett költségvetés) 

- Kellően ambiciózus  
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A MEGVALÓSÍTÁS EDDIGI TAPASZTALATAI 

• Széles partnerség (10 szervezet)  nagyobb 
koordinációs nehézség 

• Kevés LIFE megvalósítási tapasztalat a partnerségben 
 folyamatos tanulás, konzultálás egymással és a 
Monitorral 

• Az alapdokumentumokban érdemes lefektetni a 
működés/elszámolás/kommunikáció alapelveit 

• A Program kétnyelvűségének (HUN, ENG) nehézségei 
• Fontos a rendszeres kapcsolattartás, egyeztetés 

• Határidők betartása a csúszás mindenkit érint 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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