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ALKALMAZKODÁS
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ
ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
NÖVELÉSE AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIVAL SZEMBEN
ÚJ PROGRAM MAGYARORSZÁGON!
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ (REC) a közelmúltban bocsátotta útjára új programját „Ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás
hatásaival szemben“.
A magyarországi központú nemzetközi szervezet kapta azt a
megtisztelô megbízatást, hogy az EGT (Európai Gazdasági
Térség) 2009-2014 finanszírozási mechanizmus Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programterület alapkezelôje
legyen. A program megvalósulását a Norvég Polgári Védelmi
és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) mint Donor Program
Partner tanácsadóként támogatja, ezzel segítve a tervezést
és végrehajtást. A program pénzügyi kerete 7 010 000 Euró,
megvalósítása 2017. április 30-ig tart. A program hozzá kíván
járulni azokhoz a klímavédelmi tevékenységekhez, amelyekkel elôsegítik a változásokhoz való alkalmazkodást.
Alapvetô célja, hogy mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól
és a jövôben esetlegesen felmerülô problémákról az ismereteket, növelje a társadalom tudatosságát és olyan
minta-projekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit.

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
A program három fô elembôl áll, valamennyi az éghajlatváltozáshoz való adaptációhoz kapcsolódik:
G

Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR)

G

Helyi humánerôforrás képzése az éghajlatváltozás és az
adaptáció területén

G

Mintaprojektek a helyi és regionális adaptációs intézkedések elôsegítésére

A program megvalósítása egy olyan rendszer alapjainak lerakását célozza meg, amely megbízható adatbázist nyújt a
hazai adaptációs intézkedések kidolgozásához különbözô
(nemzeti, regionális, lokális) szinteken.
A program további lényeges elemei a társadalmi tudatfor-

málás, az érintettek és helyi döntéshozók mozgósítása, az illetékesek, felelôsök felkészítése helyi adaptációs stratégiák
kidolgozására és megvalósítására, továbbá az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló-képesség növelése
hatás- és érzékenységi vizsgálatok révén. A program
keretében mintaprojektek kerülnek megvalósításra, amelyek
jellemzô és ismételhetô példái lesznek a klímavédelem és
az ellenállóképesség növelés lehetôségeinek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz programban összesen öt nyílt pályázati felhívás várható 170 000 és 800 000 Euró
közötti projektméretben. A programnak része lesz egy kisebb
méretü pénzügyi támogatás, amely a helyi adaptációs stratégia kialakításának elôsegítésére irányul. A várható projektméret ebben az esetben 10 000-25 000 Euró.
Az elsô pályázati felhívások közzététele 2013 harmadik negyedévének végén várható. A pályázatok lehetnek közös, bilaterális partnerség keretében megvalósuló projektek, továbbá
rendelkezésre áll egy a bilaterális együttmûködést elôsegítô
alap is a potenciális partnerségek kialakítására. A pályázatokon
Magyarországon bejegyzett jogi személyek vehetnek részt. A
legfontosabb célcsoportok a témához kapcsolódó közintézmények, helyi és megyei önkormányzatok, egyetemek, kutatóintézetek, kis- és középvállalkozások és civil szervezetek.
A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül pontosításra.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS
A REC, mint az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz program alapkezelôje, megkezdte a pályázati felhívások tervezeteinek társadalmi egyeztetését. A pályázati felhívások
tervezetei az eea.rec.org honlapról tölthetôk le angol nyelven
– a pályázati kiírások rövidesen magyar nyelven is elérhetôk
lesznek. Kérjük, hogy a felhívással kapcsolatos javaslatokat,
észrevételüket a honlapon található fórumon jelezzék. A társadalmi egyeztetés határideje: 2013. szeptember 23.

HÍRLEVÉL ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Amennyiben szeretne a továbbiakban is rendszeresen információt kapni a programról, kérjük, hogy az eea.rec.org
honlapon regisztráljon a Hírlevél menü pontban.

További információk az eea.rec.org illetve a www.eeagrants.org honlapokon találhatók.

