"Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai használatú
területeken a Kisalföld térségében" (LIFE08 NAT/H/000289)

Tisztelt Természetvédő Barátunk, Kedves Olvasó!
Az Európai Unió LIFE+ programja keretében a kisalföldi meszes
homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú
helyreállítására, valamint az élőhelyek és fajok megőrzésére a HM
Védelemgazdasági Hivatal, a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. konzorcium 1,26 millió euró Európai Uniós támogatást
nyert el.
Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk Önt a projekt aktuális tevékenységeiről, az elmúlt időszak
történéseiről, eseményeiről, illetve rendezvényeinkről. Köszönjük, hogy Ön is figyelemmel kíséri a projekt
alakulását!

Véleményét, hozzászólását továbbra is szívesen fogadjuk az admin@kisafoldilife.hu e-mail címen. A minél
szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében kérjük, látogassanak el weboldalunkra:
www.kisalfoldilife.hu vagy Kisalföldi homokpuszta című Facebook oldalunkra!
Környezettudatos magatartással, példamutató módon Önök is elősegíthetik a természeti környezetünk
megóvását. Csatlakozzanak programunkhoz, és védjük meg együtt a Győr környéki homokpuszta növény- és
állatvilágát! Közösen képesek vagyunk megőrizni az itteni természet csodálatos sokszínűségét a jövő
nemzedékek számára is.

Üdvözlettel:

Lábodi István
Projekt menedzser

Lezárult a „Természetvédelem katonai területeken” című Nemzetközi Konferencia
A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala rendezi a „Természetvédelem katonai területeken”
című konferenciát, amelyet a LIFE+ „Természet” programjában nyertes Keleti – Bakony (LIFE07 NAT/H/000321)
és a Kisalföldi Homokpuszta (LIFE08 NAT/H/000289) projektek keretei között, közös együttműködéssel szervez a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt, a Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság,
valamint az Aquaprofit Zrt.
2014. május 14-16-án, Veszprémben, teltházas konferencián tájékozódhatnak a téma iránt érdeklődők a fenti
projektekről, a kisalföldi meszes homokpuszta élővilágáról, védelméről, továbbá a honvédelmi feladatok és a
természetvédelem példaszerű együttműködéséről.
A magyarországi résztvevőkön kívül, 13 ország, közel 99 résztvevője vett részt, többek között Németország,
Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Görögország, Portugália, Csehország, Szlovákia területéről, közülük
több mint 20-an prezentáció keretében osztanák meg saját tapasztalataikat, a LIFE projektjeik során szerzett jó
gyakorlataikat.
Időpont: 2014. május 14 – 16.
Helyszín: Veszprém, Villa Medici Hotel ****
>>Tovább a prezentációkhoz

EU biztosok mutatták be az új LIFE programot a nemzetközi konferenciánkon
A május 14-16-án Veszprémben rendezett „Természetvédelem katonai területeken” elnevezésű nemzetközi
konferenciánk plenáris ülésén a Keleti-Bakony és Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projektek bemutatása mellett a
LIFE+

program

2014-2020-as

programozási

időszakra

vonatkozó

újdonságainak

megismertetése,

a

magyarországi eredmények bemutatása és a projektek nemzetközi jellemzőinek összehasonlítása is napirenden
volt.
A hivatalos köszöntőket követve, első előadóként az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának
tanácsadója, Demeter András, mutatta be 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó LIFE program legfrissebb
információit. Továbbra is a LIFE az EU egyetlen olyan pénzügyi eszköze, amelyik kifejezetten a
környezetvédelmet támogatja. Viszont a 2014-2020-as időszakban már 2 alprogramhoz sorolják be a leendő
projekteket: ezek környezetvédelem és éghajlati – politikai alprogramok. Az új projektek irányítása pedig már

közvetlenül a KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) alá fog tartozni. Bevezetésre kerülnek új pályázati
típusok is, mint például az integrált projektek.
2014-ben a LIFE program 404,6 millió eurós költségvetésből gazdálkodik.
Az ASTRALE GEIE-AEIDL, LIFE Program Kommunikációs Csoportjának szakértője, Lucie Trokánová,
előadásában hangsúlyozta a LIFE projektek fontosságát és felhívta a figyelmet arra, hogy a projekt
tevékenységek közül a folyamatos kommunikáció, az érintettek tájékoztatása az eredmények és jó gyakorlatok
széles körű kommunikációja, valamint a kapcsolatépítés, ugyanolyan fontos, mint a konkrét akciók
megvalósítása.

Konferenciánk

témájához
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találhatók:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/nat.htm#military

LIFE INFORMÁCIÓS NAP a Földművelésügyi Minisztériumban
2014. június 25.-én Információs Napot tartott a LIFE Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 Osztálya az új
pályázati lehetőségekről, amelyek 2014. június első hetében jelentek meg.

Az Információs Nap célja az volt, hogy részletes információt nyújtson a 2014. évi pályázati kiírásokhoz
kapcsolódóan a potenciális pályázók számára annak érdekében, hogy minél több magyar partner sikeresen
vegyen részt a LIFE programban. A program általános és pénzügyi feltételeiről, illetve a program egyes pilléreiről
is részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők. Mindemellett eddigi nyertes pályázatok, jó gyakorlatok is
bemutatásra kerültek az Információs Napon.
Az

információs

napon

elhangzott

pályázatok

az

alábbi

oldalon

lesznek

elérhetőek:

http://www.termeszetvedelem.hu/
Az új LIFE kiírások az alábbi linken érhetőek el: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

