2015. SZEPTEMBER

08_HÍRLEVÉL

ALKALMAZKODÁS
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ
Új projektek
A nyári idôszakban további új projektekkel bôvült az
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás program az EGT alapok
támogatásával. Így a 7 millió eurós összköltségvetésû
program már tíz különbözô projekt megvalósulását segíti
elô – szervesen támogatva az éghajlatváltozás hatásaival
szembeni ellenálló-képesség növelését.
„A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági
fejlôdési pályájának elôrejelzése” címû projekt nyitórendezvényét június 23-án tartották Budapesten az Magyar
Tudományos Akadémia felolvasó termében. Az MTA
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete – a klímaváltozás programján belül – Magyarország hosszú távú (2050-ig
terjedô) társadalmi és gazdasági fejlôdési pályájának
elôrevetítésével járul hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs
Térinformatikai Rendszer (NATéR) által nyújtott információkat fogják kiegészíteni. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a modellépítés mellett a NATéR új,
társadalmi-gazdasági típusú, a jövôre vonatkozó adatokkal
egészül ki. A projektben demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgálják és számszerûsítik különbözô földrajzi léptékeken és idôtávokon, hogy a
társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerû eredmények mellett javaslatokat fogalmaznak meg a
NATéR-be
szolgáltatott
információk
felhasználhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését.
A „Helyi adaptációs kapacitásfejlesztési alprogram kiírás
keretében benyújtott „Nemzeti-alkalmazkodási hálózat
kialakítása (CLIM-NET/HUN)” címû projekt nyitó
rendezvényét 2015. június 24-én tartották Szentendrén,
a REC konferencia központjában. A projekt célja, hogy a
régióban élôk klímaváltozáshoz való adaptációs
képességeit növelje, tudatos szintre fejlessze. A célcsoportok között az önkormányzatok, az önkormányzatok
által felügyelt szervezetek szakemberei, iskolák, civil
szervezetek, ifjúsági szervezetek találhatók meg. A
képzési tananyag elsôsorban a települések klímaadaptációs szempontú stratégiai tervezését segíti elô, valamint
a tervek megvalósításához, illetve a pénzügyi, a jogi,
szabályozási és technikai keretekrôl ad át hasznosítható
ismereteket a tervezéshez a képzés résztvevôi számára.
A projekt tanulmányok, háttéranyagok és prezentációk

elkészítését is integrálja amellett, hogy mintaprojektek kidolgozását és szakértôi hálózat kialakítását is tartalmazza.
A konzorcium tagjai hangsúlyozták, hogy módszertanuk
középpontjában az inspiráció, az elkötelezettség
megalapozása és megteremtése áll a multiplikátor hatás
megteremtése mellett.
Július 17-én került sor az “Öreg-Túr rehabilitációja II.
ütem” projekt nyitórendezvényére a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Nagyarban. Az Öreg-Túr vízrendszerének
fejlesztését az EGT Alapok 895 ezer euróval, azaz kb. 275
millió forinttal támogatja. A mintegy 63 kilométer hosszú
Öreg-Túr vízháztartásának javítására, valamint vízszintjének emelésére kidolgozott program második ütemében
elvégzik többek közt a meglévô mûtárgyak rekonstrukcióját, új fenékduzzasztót és szabályzó zsilipeket építenek
és újítanak fel, mederkotrásokat végeznek, illetve automata vízszintmérô állomásokat, vízmérô szondákat
létesítenek. A mûszaki beruházások mellett a rehabilitáció folytatásának része az Öreg-Túr ökológiai állapotértékelése. A munkálatok jövô áprilisig tartanak, a
beruházás tervei szerint. Az Öreg-Túr és belvízrendszere
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település
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ezer
lakosát
érinti
a
szatmári térségben.

Tréning az átláthatóságért
Augusztus 26-án egy fél napos tréning keretében
kaptak tájékoztatást a projekt gazdák és partnerek a
megvalósítási idôszakban esedékes jelentésekrôl,
elkészítési módjukról és a határidôkrôl. A tréning célja
volt, hogy valamennyi projekt partner felkészülhessen
a teljes körû és átlátható riportok elkészítésére, az
esetleges hibák elkerülésére – tekintettel az EGT
Alapok magas szintû elvárásaira.
A képzés során Bálint Judit ismertette a benyújtandó
jelentések körét, a határidôket, tartalmi jelentések
követelményeit és példákon keresztül illusztrálta az
esetleges hibákat és azok következményeit. Ezt
követôen Dr. Gáspárné dr. Balogh Annamária a pénzügyi jelentések készítésérôl, a benyújtandó dokumentumokról, az elszámolási szabályokról nyújtott
tájékoztatást. A REC, mint a programterület alapkezelôje fontosnak tartja a partnerek felkészítését, így
remélhetôleg a benyújtott jelentések teljes körû
ellenôrzése zökkenômentesen valósulhat meg az
átláthatóság teljes biztosítása mellett.

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

