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1. Technical coherence and quality 20%

2. Financial coherence and quality 20%

3. EU added value: extent and quality of the contribution to an increased climate 
resilience and/or to the reduction of greenhouse gas emissions 15%

4. EU added value: extent and quality of the contribution to the specific 
objectives of the priority areas of the LIFE sub-programme for Climate Action
15%

5. EU added value: quality of multipurpose, synergies, and integration 15%

6. EU added value: replicability and transferability 10%

7. EU added value: transnational, green procurement, uptake 5%

Nyilvános értékelési útmutató



1. Technical coherence and quality:
A projektkoncepció 1 oldalon

Objectives: NWRM közös (önkormányzatok, vízügy, gazdálkodók, lakosok, civilek) 
megismerése; beilleszteni az önkormányzatok szabályozási gyakorlatába, jogosítványaik 
közé;  

Actions: NWRM külföldi jó példák megismerése; NWRM hazai tesztelése 
mintaprojektekben; kockázatkezelő eszköz kifejlesztése; okos eszközök tesztelése 
hálózatosítás és kapcsolattartás céljából; nagyobb beavatkozások előkészítése;

Partnership: állami szervek, szakmai civil szervezetek, önkormányzatok, vállalat

Results: sérülékeny önkormányzatok hálózatosítása; egyszerűbb beavatkozásokról 
tapasztalat; megvalósíthatósági tanulmányok továbblépéshez; kapacitásfejlesztés; 
felkészítés nemzetközi finanszírozásra; alkalmazkodási intézkedések

Climate problem: árvíz, belvíz, aszály, vízhiány

EU policy priorities: WFD, FD, BHD, BD 2020, Climate Adaptation Strategy

Target group: önkormányzatok, gazdálkodók, vízügy, lakosság, civilek

Stakeholders: vízügyi ágazat, környezetvédelmi közigazgatás; felelős minisztériumok; 
civil szervezetek; gazdálkodók; vízgazdálkodási szakemberek



1. Technical coherence and quality:
Csak indokolt tevékenységek



• Tervezés felülről és alulról felfelé is

• Részletes és alátámasztott becslések, egyértelmű dolgokat is 
le kell írni (F és C lapokon is)

• Indokolt eltérés lehetséges a megvalósítás során

2. Financial coherence and quality



3. Extent and quality of the contribution to an increased climate 
resilience and/or to the reduction of greenhouse gas emissions 

Várt eredmények, 
összefoglaló része

Climate problem
targeted, helyi 

kiindulási helyzet

Akciók konkrét 
eredményei, 

összhang
Performance 
indicator table



4. Extent and quality of the contribution to the specific objectives of the priority areas 
of the LIFE sub-programme for Climate Action

Az alkalmazkodással 
kapcsolatos uniós szakpolitika 
segítése gyakorlati módszerek 
tesztelésével,  természetes 
megoldásokkal

Hatékonyabb alkalmazkodási 
intézkedésekhez szükséges 
tudás-fejlesztés és 
kapacitásépítés

Integrált, ökoszisztéma-alapú 
alkalmazkodási módszerek 
helyi, regionális vagy nemzeti 
szinten

Ismétlésre, átadásra vagy más 
szakterületeken történő 
érvényesítésre alkalmas 
innovatív megoldások

Tudásmegosztás 
& Kapacitás-
fejlesztés

Kísérleti, integrált 
intézkedések helyi 
szinten

Önkormányzati 
jogosítványok 
javítása

Önkormányzati 
együttműködések, 
hálózatok vízgyűjtő 
szinten

Víz kockázat 
értékelés és 
vállalati 
bevonás

Tudás-
megosztást 
segítő okos 
eszközök

Projektcélok 

LIFE célok



5. Quality of multipurpose, synergies, and integration

Szektoriális megközelítés meghaladása már a témaválasztásnál:

• A természetes vízmegőrző megoldások lényegéhez tartozik, hogy többféle 
hasznot nyújtanak (mezőgazdaság, erdőgazdaság, árvíz, belvíz, rekreáció, 
csapadékvíz, településrendezés)

• A szakemberek olyan megoldásokat ismernek, amik az ő problémáikat oldják 
meg. Ezek viszont sok esetben más szektoroknak problémát okoznak.

• A több szereplő közötti koordináció jól illeszkedik az önkormányzati 
szerephez

• Van rá igény: sok önkormányzat van, aki konkrét ismeret nélkül is ilyen 
megoldásokat szeretne, csak nem ismeri a forráslehetőségeket és a jó 
példákat

• EU-s szakpolitikák metszéspontja: klíma – víz – erőforrás-hatékonyság –
regionális kohézió – szubszidiaritás – SDG 

• Korábbi európai projektre építeni (www.nwrm.eu)



6. Replicability and transferability

• A mintaterületi pilot 
projektek bemutatása

• A projekt eredmények 
megosztása az 
önkormányzati 
döntéshozókkal

• A projekt 
eredményeinek 
átadása szomszédos 
országokban

• Honlap: jó gyakorlatok 
és szolgáltatók 
gyűjteménye

Alaptevékenység Kommunikáció Következő projektek 
előkészítése

• Tervek készítése 5 másik 
önkormányzatnál a 
mintaterületen letesztelt NWRM 
továbbadása céljából

• Kisvízgyűjtő szintű partnerségek 
kiépítése, és jövőkép

• Megvalósíthatósági 
tanulmányok készítése az 
alkalmazkodást segítő NWRM 
ösztönzésére kisvízgyűjtő 
szinten is

• A mintaterületeken NWRM 
megoldások fejlesztése és 
kivitelezése

• Eredmények monitorozása, 
értékelése

• Tréningek az 
önkormányzatok részére a 
vízmegtartó 
klímaalkalmazkodásról

• Információmegosztó "okos 
eszköz" fejlesztése

• A hazai önkormányzati 
hálózatok fejlesztése

• Csatlakozás európai 
hálózatokhoz



7. Transnational, green procurement, uptake

• Nemzetköziség és zöld beszerzés: ha nincs, kiegészítésként 
kérik az értékelés során, de már nem ér pontot

• Kutatási projektek eredményeinek használata: 

CORDIS – kutatási projektek adatbázisa

https://data.europa.eu/euodp/en/data

Közösségi hatékonyság

Kapcsolatépítés



Klara.kerpely@wwf.hu

Köszönöm a figyelmet!


