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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ 

A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ ERŐSÍTÉSE SZAKÉRTŐK ÉS A 

KÖZVÉLEMÉNY BEVONÁSÁVAL 

Ebben a leckében megkezdjük a projekt megvalósítási szakasz kommunikációs eszközeinek a bemutatását. 

Elsőként a LIFE projektekben javasolt kommunikációs formaként szereplő eszközről: a szakértők bevonásáról 

és a Közösség elkötelezéséről lesz szó.1 

 

SZAKÉRTŐK BEVONÁSA  

A projekt szakmai körökben való ismertségét, eredményeinek elismerését, mindennapokba történő későbbi 

beágyazódását jelentősen elősegítheti, ha már a projekt folyamán külső szakértőket kér fel a projektvezetés a 

projekt időtartamának és hatókörének megfelelően ideiglenes vagy állandó jelleggel a közreműködésre.  

Köznapi értelemben a szakértő megnevezés alatt egy adott témához értő, tájékozott, tapasztalt, jól felkészült, 

szakmai vélemény megfogalmazására képes személyt értünk, aki konkrét szakterületnek elismert képviselője, 

köztiszteletben álló személyisége. 

Gyakran kérnek fel szakértőket nemzetközi és különösen EU-projekteknél. A szükséges szakvélemény alapja 

különféle lehet tudományos ismeret éppúgy, mint a gyakorlati tapasztalatokból származó tudás. Több módon is 

igénybe vehető, például szakértői csoportok, illetve külső tanácsadók révén. 

A szakértők bevonásának konkrét formája lehet szakmai workshop, vitafórum, szeminárium vagy konferencia. Az 

ilyen események kézzelfogható eredménnyel (például összefoglaló jelentéssel, újságcikkel stb.) kell záruljanak, 

és jelentős hálózatépítési haszonnal kell bírjanak. 

A szakértői csoportokban a következő kategóriákba sorolt tagok kaphatnak helyet: 

• Személyes minőségükben kijelölt szakértők, akik függetlenül járnak el, és saját személyes 

véleményüknek adnak hangot. 

• Olyan szakértők, akiket egy adott szakterület érdekelt felei közös érdekének a képviselete céljából 

jelöltek ki; ezek a személyek nem egy-egy érdekelt felet képviselnek. 

                                                           
1  A LIFE projektek kedvezményezettjeinek számos kötelező és javasolt kommunikációs követelménynek kell 

eleget tenniük. Ebben a leckében piros felkiáltó jellel jelöljük a LIFE programban kötelezően használandó, illetve 

zöld plussz jellel jelöljük LIFE program által javasolt kommunikációs csatornákat. 
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• A szó tágabb értelmében vett szakértői szervezetek, ideértve vállalkozásokat, szövetségeket, civil 

szervezeteket, szakszervezeteket, egyetemeket, kutatóintézeteket, uniós szerveket és nemzetközi 

szervezeteket. 

A szakértők kiválasztása több tényezőtől is függ, amit eseti alapon mérlegelnek, ilyen például az adott szakterület, 

a csoport felhatalmazása és a szükséges egyedi szakértelem. 

A szakértők részvételével zajló eseményeken a 

résztvevők különféle forrásokból és az érdekelt felektől 

származó, fontos észrevételeket nyújtanak be 

vélemények, ajánlások és jelentések formájában. Ezek az 

észrevételek jogilag nem kötelezik a projektvezetést, 

akik teljes mértékben függetlenek abból a szempontból, 

hogy milyen módon veszik figyelembe az összegyűjtött 

szakvéleményt és nézeteket. A projekt azonban ahhoz, 

hogy egy adott kérdésben átfogó képet kapjon, nemcsak ezeknek a csoportoknak szakvéleményeit veszi igénybe, 

hanem egyéb forrásokat is felhasznál, például tanulmányokat, európai ügynökségeket, zöld könyveket, 

meghallgatásokat. Ezért az érdekelt felek általános részvételének és képviseletének a mértékét a projekt 

valamennyi kezdeményezésének a tükrében kell értékelni. 

Példák szakértők bevonására 

Számos kiváló LIFE példát találhatunk, ahol sikeres volt a szakértők bevonása: 

A Vindel folyó projekt (LIFE08 NAT/S/000266) 

zárókonferenciája azért kapott nagy figyelmet, mert a 

svéd király nemcsak megnyitotta az eseményt, hanem 

részt vett a szekcióüléseken és a szakmai kiránduláson is, 

amely bemutatta a projekt munkáját és eredményeit a 

Vindel folyó renaturalizálását, a lazac ívóhelyek 

helyreállítását. 

Hasznos és népszerű megoldás lehet projekt 

részeredményekről szóló események, értekezletek 

online közvetítése, amelyet azután virtuális szakértői 

konferencia követhet.  

A LIFE Albufera projekt (LIFE12 

ENV/ES/000685) innovatív online 

szemináriumokat szervezett, 11 videó készült 

nemzetközi szakértőkkel. A projekt három 

vizes élőhely helyreállítását célozta az 

Albufera Nemzeti Parkban Spanyolországban, 

és a videók a vizes élőhelyek kezelésének 

különféle szempontjait tárgyalják. Az online esemény során a látogatók kérdéseket és hozzászólásokat tehettek. 

A videók megtekinthetők a projekt honlapján. 

http://vindelriverlife.se/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3567
http://www.lifealbufera.org/index.php/en/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4687
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4687
http://lifealbufera.org/index.php/en/
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A spanyol PRO-Izki projekt (LIFE10 NAT/ES/000572 )szervezte meg a 

7. Nemzetközi Fakopáncs Konferenciát 2014. februárjában. A 

konferencia kötet előszavát az Acta Ornithologica tudományos 

folyóiratban publikálták, amely letölthető. A cikk a projektről szóló 

információkat közöl: az különlegesnek számító baszkföldi pireneusi 

tölgyerdő kiemelt fakopáncs élőhely védelmi kezelési gyakorlatok 

teszteléséről. Ezen kívül hasznos megoldást jelent a technikai 

jelentések, útmutatók és jó gyakorlat gyűjtemények közzététele, a 

projektben kifejlesztett módszertanok, eredmények további hasznosítására. 

Az IPENS projekt (LIFE11 NAT/UK/000384)a zárókonferenciáján mutatta be az Útmutató Anglia Natura 2000 

hálózatának hosszú távú kezelési tervéhez című anyagát. 

 
KÖZÖSSÉG ELKÖTELEZÉSE 

A közösség elkötelezése történhet olyan helyi eseményeken keresztül, mint a közvéleménynek szervezett 

találkozók, nyilvános rendezvények, nyitott napok, közterületi akciók, vezetett látogatások, bemutatók és 

találkozók más érdekcsoportokkal. 

Önkormányzati kedvezményezett esetén használatos eszköz a közmeghallgatás. A képviselő-testület évente 

legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Ez egy EU által 

társfinanszírozott projekt esetén is kiemelt fontosságú lehet. 

A lakossági fórum olyan tájékoztató rendezvény, amelynek célja, hogy a kedvezményezett a megvalósítani kívánt 

projektjéről tájékoztassa a beruházása által közvetlenül érintett lakosságot. További cél a lakossági aggályok és 

fogadtatás felmérése, kezelése. 

 

Példák a közösség elkötelezésére 

A SAFE Ground Redbreasts projekt 

(LIFE09 NAT/BG/000230) három 

éven keresztül évente rendezett 

papírsárkány fesztivált, hogy felhívja 

a figyelmet a vörösnyakú lúd 

telelőhelyeinek védelmére 

Bulgáriában. A Shabla település és 

helyi NGOk, klubbok és vállalkzások 

együttműködésével megvalósuló 

rendezvény programpontjai között szerepeltek papírsárkány röptető bemutatók, színpadi produkciók, 

sárkánykészítő és dekorációs műhelyek és vezetett madárnéző séták. 

http://www.izkilife.com/index.php/en/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4089
http://www.bioone.org/toc/aorn/49/2
https://www.gov.uk/government/publications/improvement-programme-for-englands-natura-2000-sites-ipens
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4328
https://www.gov.uk/government/publications/improvement-programme-for-englands-natura-2000-sites-ipens/improvement-programme-for-englands-natura-2000-sites-ipens#ipens-documents-now-available
https://www.gov.uk/government/publications/improvement-programme-for-englands-natura-2000-sites-ipens/improvement-programme-for-englands-natura-2000-sites-ipens#ipens-documents-now-available
http://bspb-redbreasts.org/en/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819
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A CONVIPURSRAK projekt (LIFE07 

NAT/H/000322) a Budapesti Állatkerttel 

alakított partnerséget a parlagi vipera 

védelmének népszerűsítésére. Évente 

több mint félmillió látogató fordul meg a 

Hüllőházban, amely otthont ad a ritka 

viperáról és a LIFE védelmi törekvéseiről 

szóló állandó kiállításnak. 

A Ville Forests projekt (LIFE13 NAT/DE/000147) a helyi iskolából mozgósított tanulókat a gyertyános-tölgyerdők 

területének növelésére nyugat Németországban. A gyerekek makkal teli tálcákat helyeztek ki kiválasztott 

lucfenyvesekben, hogy a szajkók azokat begyűjtsék és télire eltárolják, ezzel segítve a tölgyek regenerációját. A 

tanulók monitorozták a tálcákat a tél során, illetve a kikelési arányt a következő évben. 

 

 

Felhasznált irodalom: 

European Commission -Environment – LIFE Programme – Communication tools 

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. február 

http://www.rakosivipera.hu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3364
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3364
http://www.villewaelder.de/en/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5087
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm

