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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ 

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS 

FŐSZAKASZÁNAK VÉGÉN: SEGÉDLET AZ AFTER-LIFE 

TERMÉSZETVÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

A lecke célja, hogy a projekt megvalósítás főszakaszának végén a LIFE projektek esetében kötelezően 

elkészítendő dokumentum, az After Life természetvédelmi terv praktikumaiba vezessen be. 

A LIFE Természet program kedvezményezetteknek a projektjeik végén After-LIFE Természetvédelmi Tervet 

(Conservation Plan) kötelező készíteniük elektronikus és papír formátumban is. Ideális esetben a tervet a 

kedvezményezett nyelvén kell kiadni, de nagyon ajánlott angol nyelvű verziót is készíteni. A terv részletezi, hogy 

a természetvédelmi tevékenységeket miként tervezik folytatni és tovább fejleszteni a projekt zárultát követően, 

valamint hogyan lesz biztosított a projekt helyszín(ek) , előhelyek, és/vagy fajok védelme hosszú távon biztosított. 

Meg kell adni milyen tevékenységek kerülnek majd végrehajtásra, mikor, ki végzi el ezeket, és melyek a 

finanszírozás forrásai. A projekt jelentőségét a Natura 2000 hálózathoz való hozzájárulása szempontjából is meg 

kell említeni. 

Szempontok 

Négy szempontot kell figyelembe venni az After-LIFE Természetvédelmi Tervben: 

1. Mutassa be a projekt történetét és a helyzet elemzését a projekt zárásakor 

2. Határozza meg az after-LIFE célokat és módszereket 

3. Azonosítsa a finanszírozási szükségleteket és forrásokat 

4. Feleljen meg a specifikus követelményeknek 

Nézzük meg ezeket a szempontokat kicsit bővebben! 

1. Projekt történet és helyzetelemzés 

Minden projektben egyénileg szükséges megítélni a terv megfelelő hosszát és tartalmi részletezettségét, de 

igyekezzünk összefoglalóan bemutatni a projekt hosszú távú természetvédelmi célkitűzéseit, amilyen tömören 

csak lehet. 5-15 oldalt célozzunk meg, egyes esetekben ennél részletesebb leírásra lehet szükség. Ideális esetben 

a jelentést kezdjük: 

- A projekt történet rövid bemutatásával, áttekintve a projekt záróidőpontjáig elvégzett tevékenységeket, 

kiemelve a főbb eredményeket és legfontosabb kihívásokat. 
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- a jelenlegi helyzet bemutatásával: a projekt zárultát követő aktuális helyzet és a helyszínek állapotának 

leírásával. SWOT elemzést kell használni a jelenlegi helyzet bemutatásának elősegítésére és a jövőbeli 

célkitűzések azonosításához. 

SWOT elemzés 

A SWOT az erősségek (strengths), gyengeségek (weaknesses), lehetőségek (opportunities) és fenyegetések 

(threats) angol szavak kezdőbetűiből összeálló mozaikszó, stratégiai tervezési eszköz, amelyet gyakran 

használnak a projektek során és az üzleti életben. Az elemzés célja, hogy azonosítsa: 

- az erősségeket: a projekt azon aspektusait, a projekt csapatot, és a helyszín(ek)et, amelyek segítették 

vagy segíteni tudják a projektet a célok elérésében. 

- a gyengeségeket: a projekt azon aspektusait, a projekt csapatot, és a helyszín(ek)et, amelyek gátolták 

vagy hátráltathatják a projektet a célok elérésében. 

- a lehetőségeket: azon külső tényezőket, amelyek segíteni tudják a projektet a célok elérésében. 

- a fenyegetéseket: azon külső tényezőket, amelyek hátráltatni tudják a projektet a célok elérésében. 

2. After-LIFE célok és módszerek 

A SWOT elemzés alapján, csoportosítsuk a problémákat, kihívásokat vagy szükségleteket, amelyek a LIFE 

finanszírozás végét követően fennmaradnak: 

- természetvédelmi prioritások: melyek a terület(ek), élőhely(ek) és vagy fajok fő természetvédelmi 

szükségletei és ezek hogyan priorizálhatók a jövőbeli tevékenységek szempontjából? 

- Egyes szükségleteket monitoring terv segítségével kell értékelni 

- A projekt csapat kapacitás szükségletei: önkéntesekre szükséges támaszkodni, sé van-e elég önkéntes? 

Megvan-e a kellő szakértelem és tudás a csapatban vagy szükséges növelni, csökkenteni, alakítani a 

projekt csapatot? 

- Intézményi kérdések: maradhatnak hátra kérdések a különféle intézményekkel kapcsolatban, 

amelyeknek hatása van a projektre. Nemzeti park rendszerek, regionális intézmények, helyi 

adminisztráció, monitoring és irányító hatóságok, természetvédelmi társaságok, kampány csoportok, 

stb. Rendelkezésre állnak a szükséges intézmények? Van-e kapacitás probléma ezen intézményekben? 

Létezik-e koherens döntés hozási folyamat ezen intézményekkel kapcsolatban? 

- Politikai kihívások: a környezet és természetvédelem kérdése gyakran ellentmondásos. Van-e politikai 

kihívás a helyi érintettek, kampány csoportok, települési politikusok, vállalatok körében, vagy netán 

nemzeti/nemzetközi szinten? Van-e támogatás vagy ellenállás települési, regionális, nemzeti vagy 

nemzetközi szinten a projekt által végzett téma irányában? 

Ez a feladat segíti a jövőbeli célok könnyebb meghatározását és a célkitűzések eléréséhez alkalmazandó 

módszerek kialakítását. A módszer magában kell foglalja annak a leírását, hogy a természetvédelmi 
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tevékenységeket miként tervezik folytani és tovább fejleszteni a projekt zárultát követően, és hogyan biztosítják 

a projekt helyszín(ek), élőhely(ek) és/vagy fajok hosszú távú kezelését. 

3. Pénzügyi áttekintés 

A természetvédelmi projektek pénzbe kerülnek, és a LIFE finanszírozás hiányában más forrásokat szükséges 

bevonni. Készítsünk részletes becslést a pénzeszköz igényekről, azonosítsuk a főbb költségigényeket, és hogy 

ezek hogyan változtak meg. Használjuk a projekt során a költségeket illetően szerzett tapasztalatunkat és 

tudásunkat, különösen a projekt folyamán végrehajtott különféle tevékenységek költségeivel kapcsolatos 

tapasztalatunkat és tanulságokat. E pénzügyi kitekintés alapján mutassuk, hogy a jövőbeli stratégia hogyan kerül 

majd finanszírozásra. 

4. Feleljen meg a specifikus követelményeknek 

Három specifikus követelmény van a After-LIFE Természetvédelmi Tervekkel szemben, ezek a következők: 

- El kell készíteni nyomtatott és elektronikus változatban is. 

- Nemzeti nyelv(ek)en kell elkészíteni és ajánlott angol verziót is kiadni 

- A terven fel kell tüntetni a LIFE és a Natura 2000 logókat. 

 

Példák 

A SWOT elemzés hasznos eszköz a helyzet értékelésére a projekt végén, segíti a hosszú távú természetvédelmi 

szükségletek meghatározását, és hogy ezeket hogyan lehet teljesíteni. 

A dán Holmegaard Mose projekt (LIFE08 NAT/DK/000466) SWOT elemzésének egy részét mutatja az ábra, ahol 

a légifotók a projekt helyszínek kiterjedését mutatják. 

 

Az IPENs projekt (LIFE11 NAT/UK/000384) After-LIFE Természetvédelmi Tervében az erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és fenyegetések bemutatása táblázatos formában történik, amely könnyen áttekinthető. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3553
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4328
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A SWOT elemzés segítheti a projektet a célterületek, fajok és vagy élőhelyek természetvédelmi folyamata 

prioritásainak meghatározásában. Példaként bemutatjuk az IPENS projekt által felállított prioritást élvező 

tevékenységek listáját. 

További példák: 

A LIFE projektek online kereshető adatbázisának projekt adatlapjain található hivatkozásokon keresztül: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.searchDocs 

 

Erdészet témájú After-LIFE Természetvédelmi Tervek 

Forest-Alp NATURA 2000 - Priority forest, sub-alpine and alpine habitats in Romania (LIFE05 NAT/RO/000176)  

New Forest - Sustainable Wetland Restoration in the New Forest (LIFE02 NAT/UK/008544) 

N Gauja - Protection and management of the Northern Gauja Valley (LIFE03 NAT/LV/000082) 

*** 

Felhasznált irodalom: 

European Commission -Environment – LIFE Programme – Communication tools 

LIFE Resources: Communication factsheets 

LIFE Factsheet: The After LIFE Conservation Plan 

After-LIFE Plan examples: Communication/Conservation Plans 

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. június 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.searchDocs
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE05_NAT_RO_000176_AfterLIFE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2957
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE02_NAT_UK_008544_AfterLIFE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1976
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE03_NAT_LV_000082_AfterLIFE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2502
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/factsheets.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/after-LIFE_ConservPlan_lifeplus.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/afterlifeplans.htm

