
Határon átnyúló együttműködés a  

barcsi Ó-Dráva holtág revitalizációja céljából 

(LIFE13/NAT/HU388 Old-Drava) 

Parrag Tibor , Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  



  

LIFE13/NAT/HU388 Old-Drava 

 

- Projekt időtartam 2014. 06. 01-2018. 12. 31 

 

- Project költségvetés : 817.000 € (EU contribution 611.000€ -75%) 

 

Projekt célterülete:  

Stara-Drava, Pitomaca/Ó-Dráva, Barcs  (Mura-Drava-Duna 

Határon Átnyúló Bioszféra Rezervátum ; Natura 2000 területek 

 

- Projekt célkitűzések :  

 

- vízvisszatartás és vízszint stabilizálása a holtágban  

-  ligeterdők (kemény és puhafás) megőrzése talajvízszint 

stabilizálásával  

- ligeterdők (kemény és puhafás) megőrzése őshonos fafajok 

ültetésével  

-  horgászati infrastruktúra megőrzése 

-  természeti értékek bemutatása  

 





Miért pont LIFE pályázat: 
 

- határon átnyúló elhelyezkedés  

- Natura 2000 területek mindkét oldalon  

- Mura-Dráva –Duna Határon átnyúló Bioszféra 

Rezervátum  
 
 

 



Előzmények : 

 
- Korábbi horvát revitalizációs tervek   

- „Ideiglenes” fenékküszöb  

- Korábbi vízvisszatartás célzó projektek 

tapasztalatai a DDNPI-nél  
 
 

 



 Projekt partnerek:  

 

Több területről érkező partnerek (magyar, horvát, állami, civil, regionális, 

helyi) 

 

- Duna-Dráva NPI  – koordináló kedvezményezett 

- Municipality Pitomaca  (HR) 

- JUUZPV – Virovitica county (HR) 

- Vidra-developmnet agency  (HR) 

- Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége 

- WWF Hungary Foundation  

 

 



 Akciók megoszlása: 

 

- Egymástól független tevékenységek (pl. tanösvény kialakítása mindkét 

oldalon)  

 

- Összehangolt tevékenységek (ismeretterjesztő film) 

 

- Egymásra épülő tevékenységek: -vízvisszatartó műtárgy építése 

 - megvalósíthatósági tanulmány (magyar partner) 

 - műszaki tervek (horvát partner) 

 - engedélyeztetés (mindkét oldalon) 

 - kivitelezés (magyar partner) 

 - üzemeltetés (horvát partner) 

  

 

 



 Projekt menedzsment: 

 

Core Management Team 

 

- DDNPI- koordináló kedvezményezett 

- WWF Magyarország- kommunikáció 

- JUUZPV- horvát partnerek koordinálása 

 

 

Projekt meetingek (2 havonta személyes találkozók) 

 

 

 

 



 Pénzügyi menedzsment: 

 

- első EU támogatás szétosztása költségvetés arányosan a projekt kezdetén 

- második támogatási összeg (Mid-Term Report) lehívása folyamatban  

- kötelező független könyvvizsgálat (Mid-Term Report) DDNPI részéről  

- financial form, timesheet egységesen 

- beszerzések nemzeti  (magyar/horváth)szabályozásnak 

megfelelően 

- horvát nyelvű dokumentumok mellé angol összefoglaló 

 

 

 

 



 Kihívások - menedzsment: 

 

- eltérő pályázati tapasztalat és felkészültség – korlátos humán erőforrások 

- nyelvi nehézségek 

- új társfinanszírozó belépése 

- országhatár érintettsége: 

- bejárás korlátozottsága 

- külön engedélyeztetés 

- határnyitás plusz költségei 

- engedélyeztetés  

- párhuzamos magyar/horvát engedélyezési eljárások 

- fordítások plusz költsége/időigénye 

- államigazgatási változások  

 

 

 



 Kihívások – szakmai tartalom: 

 

- akció (csatorna kialakítása és kotrás) átalakítása 

- akció (tervezési feladat) teljes törlése 

- deliverable/milestone megváltoztatása (kommunikáció) 

- jelentős időbeli csúszás a tervezés/engedélyeztetés  akcióknál 

 

 

 

 



 Projekt módosítás: 

 

- projekt módosítási kérelem 2018. február 28.  - elfogadásra került 

 

- nem jelentős változások  

- akció (kotrás) módosítása 

- átcsoportosítás akciók/partnerek között 

- Deliverable/milestone módosítása 

 

- jelentős változtatások (szerződés módosítás) 

- projekt meghosszabbítása (2018 május/2018 december) 

- szakmai tartalom változtatása –akció törlése 

- új társfinanszírozó bevonása 

 

 

 

 

 

 

 




