


• IDŐTARTAM: 2017.09.01-2021.08.31. 

• 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 

+ 24 együttműködő önkormányzat 

 

• CÉLCSOPORT: önkormányzati döntéshozók és szakértők 

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

 
LIFE-MICACC projekt 
LIFE16 CCA/HU/000115 

LIFE-MICACC PROJEKT BEMUTATÁSA 



A PROJEKT KÖZÉPPONTJÁBAN 

• Az önkormányzatok, mert 

 

- bár a probléma globális, a 
válaszokat lokálisan tudjuk 
megadni leghatékonyabban 

- a legoptimálisabb szint a 
beavatkozásra és 
alkalmazkodásra 

- az önkormányzatok a helyi 
élet kulcsszereplői 

 

• A természetes vízmegtartó 
megoldások, mert 

 

- jellemzően kisléptékű, kis 
költségigényű (olcsó) 

- az ökológiai szempontokat is 
figyelembe vevő természetközeli 
megoldás (nem beton) 

- hosszútávú fenntartható megoldás 

- innovatív, jövőbemutató 
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TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN 

LIFE-MICACC projekt 
LIFE16 CCA/HU/000115 

Prototípusok 
megtervezése 

Gyakorlati 
tapasztalatok 
összegyűjtése 

Kivitelezés, 
tesztüzem 

Adaptációs 
Útmutató (az 

önkormányzatokn
ak) 

Javaslatcsomag 
(a Kormányzat 

számára) 

2017-2018. 2019. folyamatosan 2020./2021. 

 
Tereplátogatások 
Esettanulmányok 

Videó filmek 
 

2020./2021. 



A BÁTYAI PÉLDA – TÁJKÉP VÍZIÓ 

Előtte Utána (terv) 



TOVÁBBI PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK 

Klímaadaptációs tréningek szervezése  tudásbővítés, 
készségfejlesztés 

Külföldi tanulmányutak szervezése  jó gyakorlatok megismerése, 
tapasztalatcsere előmozdítása, új ötletek beindítása 

 

 

 

 

 



TOVÁBBI PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK II. 

Innovatív és felhasználóbarát eszközök kifejlesztése  segítség a 
kockázatkezelésben, kapcsolatépítésben és hálózatfejlesztésben 

Projekt honlap:  

http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/    

 

 

 

Disszeminációs kiadványok (pl. szórólap) 

Egyéb tájékoztató rendezvények projekt eredmények megosztása 

http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/
http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/
http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/


 

• A legsérülékenyebb önkormányzatok ellenálló- és alkalmazkodó-
képességének fejlesztése 

• Az önkormányzatok helyi koordináló szerepének erősítése (érintettek, 
érdekeltek bevonása, partnerség) 

• Az önkormányzatok integráló képességének fejlesztése 
(helyi/megyei/régiós szintű stratégiákban megjelenjen a szemlélet) 

• Természetes vízmegtartó megoldások települési + vízgyűjtő szinten 
(replikáció) 

• Szemléletváltás elindítása az önkormányzatok, a lakosság, a 
kormányzat körében 

LIFE-MICACC projekt 
LIFE16 CCA/HU/000115 

Célkitűzések a projektben 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidqJuX9dHhAhWE26QKHYppBQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clomedia.com/2016/10/05/day-life-learning-objective/&psig=AOvVaw0KXTdkjabyTSOEV2bVAkCn&ust=1555411399319956


VÁRHATÓ EREDMÉNYEK A PROJEKTBEN 

 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 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi754_S9NHhAhUD_qQKHaGTC78QjRx6BAgBEAU&url=https://www.timesnownews.com/education/article/result-2019-ts-inter-karnataka-puc-tn-hsc-2-up-10th-12th-board-results-releasing-soon-check-updates/399989&psig=AOvVaw1r4gnPgnM0gHLs9APyfp1K&ust=1555411231816930


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) 

 
 

 Név, pozíció 
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A MEGVALÓSÍTÁS EDDIGI TAPASZTALATAI 

• Széles partnerség (10 szervezet)  koordinációs kihívás 

• 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, beszámolás a projekt előrehaladás 
nyomonkövetése érdekében 

• Határidők betartása a csúszás mindenkit érint 

• NEEMO Monitor támogató tevékenysége 

 

 

 

 
Név, pozíció 
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https://www.forsythwoman.com/multitasking-or-not/


 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

Hercig Zsuzsanna, LIFE projekt szakmai vezető 

Belügyminisztérium 

06 1/441-1765 

life@bm.gov.hu 

http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/  

 
 

LIFE07 Kick-off Meeting, 

2017.09.27. Budapest 
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