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A támogatható tevékenységek tervezése, 

mi volt a kiindulás? 
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Az élőhelyvédelmi irányelv hatálya alá tartozó fajok és élőhelyek 
természetvédelmi helyzete (2007) 
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Uniós elvárások 

Biológiai Sokféleség Stratégia 

• 1. Cél: az uniós természetvédelmi irányelvek 
maradéktalan végrehajtása 

•Az élőhelyek 34%-a   

•A fajok 26%-a  

•A madárfajok 80%-a kerül kedvezőbb helyzetbe 

 

     És Magyarországon? 
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Natura 2000 hálózat hazai helyzete 

•Területkijelölés befejeződött 

• 533 Natura 2000 terület (479 különleges természetmegőrzési és 56 

különleges madárvédelmi), az ország területének 21,38%-a. 

•A hangsúly a működtetésre és a megfelelő kezelésre helyeződik át. 

• Természetvédelmi célkitűzések meghatározása 

• Fenntartási tervek elkészítése 

• Támogatási rendszerek kidolgozása 

• Élőhelyrekonstrukciós és fajmegőrzési programok 

megvalósítása, pályázati források (uniós és egyéb források) 

kihasználása 
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A Svájci Hozzájárulás -kapcsolódási  

pontok 

• Priorizált Akciótervek elkészítése (2012 dec. 31-ig) 

• A 2014-2020 időszakban a hazai Natura 2000 hálózat 
európai uniós finanszírozásának stratégiai 
alapdokumentuma 

• Rögzíti a 2014-2020 időszakra vonatkozó stratégiai 
célkitűzéseket, és természetvédelmi prioritásokat 

• Ismerteti a célkitűzések eléréséhez szükséges 
intézkedéseket és a finanszírozás lehetséges forrásait 
(uniós, hazai, egyéb) 

 „a Natura 2000 területekre kidolgozott Priorizált Intézkedési Terv (PAF) részére 

biztosítani kell a teljes finanszírozási hátteret a Közös Stratégiai Keret alá tartozó 

alapokból, összhangban a LIFE programmal”  

 (EU Bizottsági javaslat a PAF 2014-2020-as tervezésben történő felhasználását illetően) 
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A Svájci Hozzájárulás - 

kapcsolódási pontok 

• Új Biogeográfiai Szemináriumok 

• A Natura 2000 területek kezelésének fejlesztésére A természetmegőrzési 

problémák tisztázása 

• Információáramlás és információcsere fejlesztése – érintett csoportok közti 

kommunikáció segítése 

• Az élőhelykezelési gyakorlatok összegyűjtése és megosztása 

• Biogeográfiai szinten a prioritás megőrzési célok meghatározása 

• Határon átnyúló együttműködések serkentése 

• A Pannon régióban 2014. ősz – 2015. tavasz 
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A nyertes projektek hozzáadott értéke 

•A természetvédelmi irányelvekből adódó uniós jelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése 
• Egy adathiányos régióban (Vas, Zala es Somogy megye),  összesen 62 Natura 2000 

területet érintően (204 100 hektáron) 6 élőlénycsoport közösségi jelentőségű jelölő, 
valamint a védett fajainak intenzív felmérése 

• Monitorozási és állapot-felmérési módszertanok fejlesztése 
• Erdőállapot-felmérési módszertan fejlesztése 
• Az érintett élőlénycsoportokra új mintavételi módszertanok kidolgozása, meglévők 

tesztelése és finomítása 

• Aktív kezelési beavatkozások, mintaprojektek megvalósítása 
• Denevérek állományerősítése innovatív berendezések fejlesztésével 
• Farmszintű gazdálkodói előírások kipróbálása mintaterületeken 

• A fenntartási terv készítés módszertanának továbbfejlesztése 
• 12 Natura 2000 területen, összesen mintegy 103.848 hektáron átfogó tervezési 

folyamat eredményeként 

• Kezelési gyakorlatok fejlesztése 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


