Hungary

HOGYAN FINANSZÍROZHATÓ AZ
NWRM?
A Természetes Víztesteket Kontrolláló Intézkedések (angolul Natural Water Retention Measures vagy
NWRM) olyan fenntartható vízgazdálkodási megoldások, amik költséghatékonyan segítenek elérni
vízpolitikai célkitűzéseket, ezáltal elősegítve a társadalom jólétét. Az ilyen megoldások alkalmazása az
árvízkezelés és vízgyűjtő-gazdálkodás területein rendszeresen kell, hogy történjen. Ehhez kötődő
finanszírozási lehetőégek már elérhetőek a jelenlegi gazdasági szerkezeten keresztül. Ebben a
publikációban az előbbi szubvenciós lehetőségek kerülnek bemutatásra.
A táblázat forrása: 11. Összefoglaló Dokumentum az NWRM finanszírozásáról - Oﬃce International
de l’Eau (OIEau). Online elérhető http://www.nwrm.eu

NWRM intézkedések

Finanszírozás

Példa a megvalósításra

Mezőgazdasági területeken
alkalmazható intézkedések
Vízszint emelése csatornák,
árkok lezárásával
Növényzet visszatelepítése (fák
és cserjék). Erdősítés
Vizes élőhelyek helyreállítása,
létesítése
Zöldfolyosók kialakítása
Folyókanyarulatok visszaállítása
Állóvizek helyreállítása,
létrehozása
Árterek helyreállítása, kezelése,
védelme
Folyamatos erdőborítást
biztosító gazdálkodás
Sövények kialakítása

KAP 2. pillér
(Vidékfejlesztési program)
- Agrár-környezetvédelmi
intézkedések
- Nem termelő beruházások
- Víz Keretirányelvvel
kapcsolatos (WFD 2000/60/EC)
Natura 2000 kifizetések
- Erdészeti környezetvédelmi
intézkedések
- Mezőgazdasági terület első
erdősítése

Intézkedések a „zöldítést”
szolgáló közvetlen kifizetések
között: tájképi elemek
fenntartása, helyreállítása (fák,
sövények, partmenti fás
növényzet, kőfalak (teraszok),
árkok, tavak)

Folyók helyreállítása
Vizes élőhelyek helyreállítása
Újraerdősítés

LIFE

A LIFE partmenti erdők projekt
keretében 11 vízparti és vizes
élőhely helyreállítása történt
meg. Többek között 5 erdei
élőhelyen megvalósult a
hulladék eltávolítása, fiatal erdők
kialakítása és az idegenhonos
fajok eltávolítása.
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Ökoszisztéma helyreállítása
Vízgyűjtő, tájképi és
várostervezés
Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz
(Több NWRM intézkedést is
magában foglalhat)

Kohéziós alap Európai
Regionális Fejlesztési Alap
(ERDF/ERFA)

Az „Áradások és aszályok
kezelése és megelőzése
síkvidéki erdei
ökoszisztémákban” projekt a
Lengyel Operatív Program
Környezetvédelmi Prioritásának
keretében valósult meg.
Ökológiai szempontú
vízvisszatartásra fókuszálva,
országszerte több ezer víztároló
rendszert újítottak meg a
síkvidéki erdőkben.

Nemzeti alapok
Helyreállítási és megőrzési
intézkedések
Zöld infrastruktúra a városokban

A francia
Seine-Normandie Ügynökség
pénzügyi támogatást nyújt a Víz
Keretirányelv intézkedések
végrehajtásához, mint felszíni
vízmegtartó és növényzeti
infrastruktúrák (pl. vízáteresztő
gyalogutak, legeltetett árkok,)
kialakítása és fenntartása. Az
Ügynökség magasabb arányú
támogatásokat nyújt
magánbefektetők számára az
NWRM intézkedések
végrehajtásához (60-70%), mint
a hagyományos szürke
infrastruktúra létesítése setén
(20-40%). Az NWRM
intézkedéseket szolgáló
területvásárlást is 60%-kal
támogatják.

Helyreállítás
Fenntartható városi vízelvezető
rendszerek
Városi zöld infrastruktúra

Az NCFF-et az Európai
Beruházási Bank és a LIFE
program finanszírozza. Ide
tartozik a természeti erőforrások
megőrzését elősegítő
bevételtermelő vagy
költségmegtakarító kísérleti
projektek támogatása.

Természetitőke-finanszírozási
eszköz (Natural Capital
Financing Facility - NCFF)
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Újraerdősítés
Helyreállítás
Célzott növénytelepítés
csapadék visszatartás céljából

Ökoszisztéma szolgáltatások
utáni kifizetések (Payments for
Ecosystem Services – PES)

A Bosco Limite hálózat intenzív
mezőgazdálkodású területen
hajtott végre erdősítést, a
csapadék visszatartása és a
felszín alatti vizek szintjének
megemelése céljából. A
célterület Velence és Vicenza
városokkban, illetve Padua
tartományban volt. Alternatív
jövedelemforrást kínálnak azon
földtulajdonosoknak, akik 10
éves szerződés keretében a
földjükön lehetővé teszik az
erdősítést, a vízellátás, a széndioxid megkötés és a biomassza,
mint energiaforrás biztosítása
céljából.

Célzott növénytelepítés a
csapadékvíz visszatartására

Vízügyi alapok (vízgyűjtőgazdálkodásban érintett
érdekeltek tőkebefektetései)

A FONAG (Fondo para la
Protección del Agua) egy vízügyi
alapot hozott létre Ecuadorban,
hogy megóvja a Guayllabamba
folyó menti Quito város és a
szomszédos tartományok
vízkészletét. Az alap pénzügyi
támogatáshoz jut a régió főbb
vízhasználóitól, a városi víz,
szennyvíz és villamosenergiaszolgáltatóktól, sörfőzdéktől,
vízpalackozóktól és
környezetvédelmi
szervezetektől. A támogatott
tevékenységek közé tartoznak
olyan NWRM intézkedések, mint
az erdősítés, újraerdősítés és
egyéb növényzetborítás
kialakítása, monitoring,
kapacitásnövelés és
kommunikáció.
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Zöldfolyósók kialakítása vizek
mentén
Talajerózió megelőzése
Talajművelési módok
kiválasztásának gyakorlata és
talajtömörödés megelőzése
Öntözővizek megőrzése

Termék védjegyek

A Food Alliance egy olyan
nonprofit szervezet az Egyesült
Államokban, amely
tanúsítványokat állít ki
gazdálkodóknak, élelmiszerfeldolgozóknak és
forgalmazóknak a fenntartható
mezőgazdasági és
létesítménygazdálkodási
gyakorlatok tekintetében. A
tanúsítvány megszerzéséhez
számos kritériumnak kell
megfelelni, az állatok jólétével, a
munkakörülményekkel, a
műtrágyák használatával és a
vízkezeléssel kapcsolatban. Az
iránymutatások a gazdálkodók jó
gyakorlatát írják le, több NWRM
intézkedést magukban foglalva.

Helyreállítás

Szén-dioxid piac

A MoorFutures kezdeményezés
2012 óta működik önkéntes
szén-dioxid piacként, melyet két
német szövetségi állam
(Mecklenburg NyugatPomeránia és Brandenburg)
hozott létre. Eddig közel 10000
tanúsítványt adtak el
vállalkozások és
magánszemélyek számára. Egy
tonna CO2 kibocsátása kb.
50-70 euró, melyet mocsarak,
lápterületek helyreállítására és
megőrzésére fordítanak. A
MoorFutures ezáltal hozzájárul a
CO2 kibocsátás csökkenéséhez
és a víz- és tápanyagszolgáltatás
fenntartásához.
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KAPCSOLAT A CEEWEBBEL!
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért szervezetnek nagy tapasztalata van a Natura 2000 területeket érintő
menedzsment és megvalósítás minden vonatkozásában, ideértve a szakpolitikát és a projektfejlesztést is.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot Natura 2000 és vízügyi munkatársunkkal: Monika Kotulak
kotulak@ceeweb.org.
Látogasson el weboldalunkra is:
http://www.ceeweb.org/welovenatura2000/
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