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Centralparks
Menedzsment kapacitás kialakítása a
Kárpát-medence védett területeinek
élővilága és a helyi társadalmi-gazdasági fejlődés integrációjának és harmonizációjának elősegítése céljából.

A Centralparks, az Interreg és a CENTRAL EUROPE
közös projektje a Kárpátok védett területeit magába
foglaló menedzsment kapacitás kialakítását célozza,
mely a terület élővilága és a helyi társadalmi-gazdasági
fejlődés integrációját és harmonizációját hivatott
elősegíteni. A projekt innovatív megközelítést alkalmaz
a biológiai és tájjellegű diverzitás megőrzésére
irányuló lépések és a helyi társadalmi-gazdasági
fejlődés harmonizációja serkentésére, melybe
beletartozik a helyi közösségek bevonása a védett
területek kezelésébe. A projekt szélesíti a résztvevők
ismereteit, és felhívja figyelmüket a természetben
fellelhető erőforrások kezelése során bevált európai
gyakorlatok alkalmazására a fenntartható helyi
fejlődés elérése érdekében. A Centralparks projekt
a természetvédelem, a természetben
fellelhető erőforrások tervezését
és menedzsmentjének integrált
megközelítéseit tűzi ki célul.

Programterület
Partner régiók

KIK VAGYUNK MI?

� European Academy of Bolzano/Bozen - Eurac
Research

Lengyelország

Ki szponzorál minket?

A projekt 8, 7 európai országból érkező partnert
tömörít:

Ausztria
� European Wilderness Society

Csehország
� Bílé Karpaty Oktatási és Információs Központ

Magyarország
� Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Olaszország

� Ekopsychology Society

Románia
� NFA-Romsilva-Piatra Craiului Nemzeti Park
Igazgatóság R.A.
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Jövőkép
A Centralparks projekt az olyan, Európai Unió
területein felmerülő kihívásokra kíván választ adni,
mint pl. a Kárpátok vidéke élővilágának pusztulása.
A projekt által bevezetett tevékenységek az
integrált, a védett területek igazgatását és
egyéb közszférában a természetben fellelhető
erőforrások fenntartható használatával foglalkozó
szervezeteket magába foglaló környezetvédelmi
menedzsment kapacitás növelésére keletkezett
igényt reagálják le, valamint a különböző szektorpolitikákat és igazgatási szinteket kapcsolják össze
egy hosszú távú stratégiai jövőkép, mint pl. a
Kárpátok Egyezmény által körvonalazott program
jegyében. Ennek megfelelően, a hét ország védett
területeit érintő nemzetközi együttműködés igénye
a természeti értékek nemzetközi szinten történő
megőrzése érdekében egyre nő.

Kísérleti tevékenység
Kárpátok

BŐVEBBEN A CENTRALPARKS PROJEKTRŐL

� Pronatur civil szervezet
� A Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi
Intézete
A projektet 8 partner támogatja.

Projektünket az Interreg CENTRAL EUROPE
Program finanszírozza, amely elősegíti az
együttműködést a Közép Európát érintő közös
kihívások tekintetében.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
kapott 246 millió euró támogatás segítségével
a Program határokon átnyúló közös munkában
tevékenykedő intézeteket finanszíroz az
Ausztriában, Horvátországban, Csehországban,
Németországban, Magyarországon,
Olaszországban, Lengyelországban, Romániában,
Szlovákiában és Szlovéniában található városok és
régiók fejlesztése érdekében.
A magyar partner részvétele a projektben a
Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.

Centralparks

www.interreg-central.eu/Centralparks

www.centralparks.eu

Kapcsolat
Centralparks – Lead Partner
European Academy of Bolzano/Bozen - Eurac
Research
isidoro.debortoli@eurac.edu
www.facebook.com/Centralparks
www.linkedin.com/company/centralparks
@Centralparks19
www.tinyurl.com/y2xrtsb8
Képek: European Wilderness Society, NFA-RomsilvaPiatra Craiului Nemzeti Park Igazgatóság, Bílé
Karpaty Oktatási és Információs Központ
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A projekt
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RÉSZPROJEKTEK

STRATÉGIÁK ÉS
AKCIÓTERV

KÉPZÉSEK

ESZKÖZÖK

KÍSÉRLETI
TEVÉKENYSÉGEK

� Kárpátok-stratégia az élővilág és a táj megóvásának elősegítésére, valamint annak kísérleti végrehajtása Magyarországon és Lengyelországban
� Stratégia a helyi fenntartható, a Kárpátok természeti és kulturális örökségére alapozó idegenforgalom fejlesztésére, valamint annak kísérleti
bevezetésére Lengyelországban és Szlovákiában
� Közös stratégiai dokumentum a megfelelő védett-terület menedzsment kapacitás kialakítására
� Irányelvek a megfelelő integrált természetvédelmi menedzsment tervezés tekintetében, valamint
azok kísérleti végrehajtása
� Innovatív élőhely értékelési eszköz és annak kísérleti végrehajtása a Magyarországi Börzsönyben
� A Kárpátok védett területei és helyi közösségek
közötti kommunikációról szóló irányelvek, és az
azok kísérleti végrehajtását célzó képzés Lengyelországban
� Kárpátok Ökoszisztéma Szolgáltatás Eszköztár
és annak képzési programja a helyi/regionális
hatóságok számára Szlovákiában, Csehországban
és Magyarországon.

A Centralparks tökéletes lehetőséget kínál a
Kárpátok-menti az élővilág és a táj megóvására,
a helyi fenntartható turizmus kifejlesztésére, a
megfelelő védett-terület menedzsment kapacitás
kialakítására, egy integrált természetvédelmi
tervezésre, az élőhely-értékelésre, valamint a helyi
közösségekkel történő kommunikációra irányuló
közös stratégia kidolgozására.

A Kárpátok védett területei és helyi közösségek
közötti hatékony kommunikáció erősítését célzó
képzést szervezünk. A képzés célközönségét a
Kárpátok vidékének lengyel részén elhelyezkedő a 19
nagy kiterjedésű védett terület menedzsmentjével
megbízott hatóságok alkotják, célja pedig a közösen
kidolgozott irányelvek működőképességének
tesztelése annak más országokban történő
bevezetése előtt.

A Kárpátok védett területei és helyi közösségek
közötti kommunikációról szóló irányelvek az élővilág
megóvásáról történő effektív kommunikációt segítik
elő, valamint fenntartható fejlesztési célkitűzésekkel
szolgálnak a helyi közösségek felé.

� 4 műhelyfoglalkozás a Kárpátok-vidéki, az élővilág
és a táj megóvását célzó stratégia bevezetésére a
lengyelországi Pieniny Nemzeti Park mellett.
� 1 műhelyfoglalkozás a Kárpátok-vidéki, az élővilág
és a táj megóvását célzó stratégia bevezetésére a
magyarországi Duna-Ipoly Nemzeti Parkban.
� 5 műhelyfoglalkozás a helyi fenntartható, a Kárpátok természeti és kulturális örökségére alapozó
idegenforgalom fejlesztését célzó stratégia bevezetésére a lengyelországi Magurski Nemzeti Park
melletti településeken.
� 1 műhelyfoglalkozás a helyi fenntartható, a természeti és kulturális örökségre alapozó idegenforgalom fejlesztését célzó stratégia bevezetésére a
szlovák Gemer régióban
� A LiDAR lézeres pásztázó berendezés kísérleti
tesztje a magyarországi Duna-Ipoly Nemzeti Park
hegyvidéki és folyókkal gazdagított völgyes élőhely
típusain.

A projekt keretében kidolgozott stratégiákat a
Kárpátok Egyezmény elé terjesztik fel jóváhagyásra,
melynek eredményeképpen hosszú távon ezen
stratégiák bevezetendő szabályzattá válnak.
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stratégia

A helyi és regionális hatóságok részére képzési
program kerül kidolgozásra három célrégióban:
Szlovákia, Csehország és Magyarország
Kárpátok-vidéki részein. A program a Kárpátok
Ökoszisztéma Szolgáltatási Eszköztár használatára
és annak technikai aspektusaira fókuszál. A képzés
módszertanát együttesen fejlesztik ki, és azt minden
érintett országra alkalmazzák, ám az a Kárpátok
vidékének adottságainak és szükségleteinek
megfelelően kerül meghatározásra.
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képzési célrégió

A LiDAR lézeres pásztázó élőhely-értékelési módszer
új, innovatív megközelítéseknek ad teret a Kárpátokvidéki természetvédelem témakörében, és az
erdők és füves területek állapotfelmérési módszerei
mellett elősegíti a kívánt biodiverzitás hosszan tartó
megőrzésére használt eszközök jobb megértését.
A Kárpátok Ökoszisztéma Szolgáltatási Eszköztár
szakértő technikai iránymutatásul szolgál az
ökoszisztéma-szolgáltatások a döntéshozatalhoz
szükséges felmérésére és elemzésére. Ez gyakorlati
iránymutatást ad a védett területek kezelőinek és az
állami hatóságoknak.
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innovációs eszköz
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kísérleti tevékenység
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