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Projektek



Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés 
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163

Koordinátor: 

• WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

Partnerek:

• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

• Europa Media Non-Profit Kft.

• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

• Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

• Országos Erdészeti Egyesület

• Pilisi Parkerdő Zrt.



Első gondolatok

- Az EM a pályázat második beadása során 
került a konzorciumba

- A szokásostól más háttérrel és gyakorlattal 
rendelkező szervezet

- A célcsoport igazi kihívás

- Támogatófunkció betöltése



Europa Media szerepe a projektben

Projektfejlesztés
- Releváns tapasztalattal rendelkező személyek 

részvétele, későbbi projektrésztvevők

- Feladatmegosztás

- Projektfejlesztés + kommunikáció tervezése

Projekt megvalósítása
- Támogató szerep

- Saját kompetenciák bevitele a projektbe

- Nemzetközi kommunikáció elősegítése



A projekt megvalósítása

A. Projektmenedzsment és monitoring

C. Kommunikációs tevékenységek

D. Képzések

F. A projekt és az általa elért eredmények 
kommunikálása



A. Projektmenedzsment és 
monitoring
A1 Projektmenedzsment és koordináció

– Kötelező projektmenedzsment feladatok

– Irányító bizottság

A2 Projektmonitoring

– A projekt előrehaladás monitorozása

– A partnerséghez való igazítás

– Korlátozott siker



C. Kommunikációs tevékenységek

C8 Nemzetközi konferencia a Natura 2000 
erdők kezelésével kapcsolatos problémákról 
és megoldásokról

➢ Nemzetközi konferenciaszervezési tapasztalat

➢ Szoros együttműködés a WWF Magyarországgal 



D. Képzések

D4 E-oktatási modulok kifejlesztése

• Készségfejlesztő és szakmai modulok

• Együttműködés a szakmai partnerekkel

• A modulok célcsoporthoz igazítása



F. A projekt és az általa elért 
eredmények kommunikálása

F1 A projekt arculata és a projektet népszerűsítő 
anyagok

F2 A projekt honlapja

F3 Layman's Report



F1 A projekt arculata és a projektet 
népszerűsítő anyagok



F1 A projekt arculata és a projektet 
népszerűsítő anyagok



F2 A projekt honlapja

- Látogatók részére

- Belső felület



Külső felület- látogatók részére

• Egyszerű

• Átlátható 
struktúra

• Letisztult 
színvilág



Belső felület – konzorcium részére



Layman’s report

- Döntéshozók, hétköznapi emberek számára 
szól

- Közérthető

- Átlagemberektől átlagemberek számára



Összegző gondolatok

- Ne féljünk változatos konzorciumot összeállítani, olykor a 
szokásostól eltérő, de még releváns tapasztalattal 
rendelkező szervezeteket

- Kompetenciák szerinti feladatkiosztás már a 
projektfejlesztési fázisban

- Közös, megosztott felelősség a projektben
- Célcsoport feltérképezése, átfogó ismerete
- A keretek adta relatív rugalmasság kihasználása a 

pályázat és a megvalósítása
- Az eredmények projekten túli hasznosulásának szem előtt 

tartása
- Az állami szervezetekhez képest nagyobb rugalmasság



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


