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A projekt alapvető információi 

A projekt célja 

 

 Vízkészlet gazdálkodás javítása, ökológiailag fenntartható vízhasználat, az 
árvíz mértékének csökkentése 

 Vízkészlet ökológiai állapotának felmérése, közös intézkedési program 
kidolgozása a vízminőség javítására, vizek  védelmére 

 A térség mezőgazdasági tevékenységének megtartása 

 A biológiai sokféleség megőrzésének támogatása 

 Helyi szervezetekkel együttműködve az előző célok kis léptékű gyakorlattá 
tétele 

3 



A projekt alapvető információi 

Projekt partnerek 

 

 Tiszai Vízgyűjtő-gazdálkodási Igazgatóság (UA), vezető partner 

 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (HU) 

 Szamos-Tisza Vízügyi Hivatal (RO) 

 Nagyszőllősi Járási Adminisztráció (UA) 

 Nagyszőllősi Járásközi Vízgazdálkodási Hivatal (UA) 

 Ökoszféra Regionális Ifjúsági Ökológiai Szervezet (UA) 

 Ukrán Állami Talajvédelmi Intézet Kárpátalja (UA) 
 

Társfinanszírozás aránya: 10% minden partnernél 

A projekt időtartama: 2012.11.01 – (2014.10.31.) – 2015.08.31 
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A projekt alapvető információi 

ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatai a FETIVIZIG részvételével, 
2007-2013. években 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      befejezett 
      folyamatban lévő 
     magyar vezető partner 
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Sor

sz. 

Címe Teljes költsége 

eFt 

1. A közös magyar-ukrán távmérő rendszer továbbfejlesztése 251.570 

2. A magyar és ukrán Felső-Tiszai árvízvédelmi fejlesztési 

programok, integrált előrejelző rendszer térinformatikával 

284.490 

3. Az árvízi készültség növelése a határon átnyúló Beregi 

belvízrendszer területén, a Csaronda-Latorca vízgyűjtőjén 

353.217 

4. Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és 

ártérrevitalizációs fejlesztési program a Felső-Tisza Visk-

Vásárosnamény szakaszára 

470.473 

5. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás a 

Tisza-Túr folyók találkozásánál 

377.243 



125 km2 

252 km2 

120 km2 

A projekt alapvető információi 

A projektterület, várt eredmények 

 

 A Túr folyó rekonstrukciójának első üteme, megvalósíthatósági tanulmány  a 
Batár patak vízgyűjtő rendszerének felújítására (UA) 

 A Palád-Csécsei öblözet rekonstrukciójára vonatkozó tervek (HU) 

 Hidrometriai, vízminőség ellenőrző állomások rekonstrukciója a Túr folyón 
(RO) 

 Ökológiai állapotfelmérés mindhárom ország területén, közös intézkedési 
program 

 Agrotechnikai tevékenységek fenntartható gyakorlatának kidolgozása és 
népszerűsítése a gazdálkodók körében (közös) 

 Kulcsfontosságú biodiverzitás helyek azonosítása, tudatosítása (közös) 
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A pályázás folyamata 
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A pályázás folyamata 

Indikátorok 

5 tevékenységre 34 db. Példák: 
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Indikátor Egység Kiindulási érték Célérték 

Közös tervezési tevékenység db 0 3 

Beszerzett automata állomások 

száma 

db 0 5 

Árvíztől védett lakosok száma fő 0 6200 

Fejlesztett és tesztelt módszerek 

száma 

db 2 5 

Bevont gazdálkodók száma fő 0 60 

Határérték feletti vízminták aránya % 100 75 

Gyűjtött adatok a biodiverzitásról db 22 60 



A projekt végrehajtása 

 Szerződés módosítás: 2014.10.31-ről 2015.08.31-re 

        Ok: finanszírozási gondok 

        Projekt partner csere (UA), kisebb tartalom módosítás 

 Jó együttműködés a partnerekkel 

 Jelentéstételi kötelezettség: 

hazai közreműködő szervezet (VÁTI/Széchenyi Programiroda) 

vezető partner 

Közös Irányító Hatóság 

      Az ukrán auditor eltérő követelményei 

 Befejezés nehézségei az ukrán partnerek társfinanszírozási problémái miatt (forrás, deviza 
átváltás, krízis helyzet) 

 A várt eredmények realizálódnak. 

 Zárás: vezető partner és közös irányító hatóság egyeztetése szerint 

 A projekt lehetséges utóélete: elkészült tervek kivitelezése 

                                                         mezőgazdasági, biodiverzitási jó gyakorlat folytatása 
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A projekt végrehajtása 

Finanszírozás 
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Megnevezés 
Közösségi 

támogatás (ezer €) 

Nemzeti forrás 

(ezer €) 

Teljes költség 

(ezer €) 

Részarány 

% 

Vezető partner 

(UA) 
778 86 864 71,8 

Partner 1 (HU) 125 14 139 11,6 

Partner 2 (RO) 89 10 99 8,2 

Partner 3 (UA) 33 4 37 3,1 

Partner 4 (UA) 7 1 8 0,7 

Partner 5 (UA) 25 3 28 2,3 

Partner 6 (UA) 25 3 28 2,3 

Összesen: 1.083 120 1.203 100,0 

Előleg: 12 hónapos időszakonként a becsült költség 80%-a maximum a teljes költség 

            90%-a. 

Elszámolás: előlegek 70%-os felhasználásánál záró jelentéssel egyidejűleg 



Egyéb információ 

Tapasztalatok, javaslatok 

 Vízgazdálkodási, árvízvédelmi, vízminőségi szempontból a határ 

menti régiók összehangolt fejlesztése nélkülözhetetlen 

 Ukrajna helyzete jelenleg és várhatóan a következő években is 

adekvát pályázati megoldásokat igényel 

 Célszerű ha magyar partner a projektvezető 

 Megfontolandó az ukrán partner(ek) önerő biztosításának 

mellőzése 

 Az ellenőrzési rendszert egyszerűsíteni és egységessé tenni 

 A közvetlen szállítói kifizetés a kedvezményezettek számára 

kedvezőbb lehet 
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Köszönöm a 
figyelmet! 

 

 
 

www.fetivizig.hu 
pesela@fetivizig.hu 

 


