A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a
SEE RIVER Projekt soron következő és egyben záró helyi munkaértekezletére, melyet
DRÁVA FOLYÓKORRIDOR FINAL WORKSHOP
címmel
2014. május 20-án 9.30 – 15.30 óráig tartunk
Sellyén, az Ormánság Közösségi Házban (Mátyás király utca 53.)
Az esemény háttere*
A Dráva folyó és közvetlen környezete mai helyzetének feltérképezése és a folyókorridor
jövőjének megfogalmazása érdekében ülnek ismét egy asztalhoz a Dráva folyóhoz
kapcsolódó szakterületek képviselői és az ott élők. A korábbi megbeszélések során a
résztvevők egy közösen kialakított Dráva jövőkép megvalósítása érdekében együtt
fogalmazták meg az együttműködés és konszenzus területeit, azokat az értékeket melyek
mentén elképzelhető a Dráva folyó és folyókorridor jövőbeni használata.
Az elmúlt találkozókon a Dráva szempontjából fontos összes olyan szakterületet érintették a
résztvevők, melyek a Dráva jelene és jövője szempontjából fontos. Megbeszélték a
problémákat, az egyes érdekellentétekben megpróbálták kialakítani az egységes
álláspontokat, a konszenzust. Azonban a Dráva jövője szempontjából ezen álláspontok
ismételt áttekintése és összefoglalása elengedhetetlen.
A workshop célja
A Dráva jövőbeni értékeinek megőrzése érdekében a közösen beazonosított problémák és
lehetséges megoldások, hasznosítási lehetőségek összefoglalása, az érintettekkel egy
egységes, közös álláspont, konszenzus kialakítása és elfogadása.
A munkaértekezlet eredménye egy olyan egységes és elfogadott konszenzus (Agreement)
lesz, mely lehetővé teszi a SEE RIVER Pályázat eredeti céljainak elérését, azaz hozzájárul
annak az eszközrendszernek a kialakításához, mely mind az öt Drávai országot érintően
meghatározza a Dráva jövőjének megőrzése érdekében teendő feladatokat.
Részvételi feltételek
A workshopon a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2014.
május 15-ig jelezni szíveskedjék a 72/506-392 telefonszámon, vagy a következő e-mail
címen: klein.judit@ddvizig.hu
Ez úton is szeretnénk megköszönni aktív részvételét az elmúlt találkozókon, melyek során
építő gondolataival és véleményével támogatta munkánkat és hozzájárult a projekt céljainak
eléréséhez.
Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel:
Burián Alajos
SEE River projektvezető
www.see-river.net
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Program - SEE RIVER Projekt workshop, 2014. május 20. Sellye

Idő

Program

Előadó

9.00 - 9.30

Résztvevők érkezése, regisztráció

9.30 - 10.15

Megnyitó, az elmúlt workshopok eredményeinek
összefoglalása és a tervezett Agreement bemutatása

Burián Alajos,
DDVIZIG

10.15 - 11.30

A tervezett Agreement megvitatása, kiegészítése

Moderátorok,
valamennyi
résztvevő

11.30 - 11.45

Kávészünet

11.45-13.00

A tervezett Agreement megvitatása, megfogalmazása

Moderátorok,
valamennyi
résztvevő

13.00 - 14.00

Az Agreement véglegesítése, nyomtatása, aláírása

Burián Alajos,
DDVÍZIG, illetve
valamennyi
résztvevő

14.00 - 14.20

Gondolatok egy Dráva Munkacsoport lehetséges
formájáról és tevékenységéről – Folyókorridor
menedzsment a SEE RIVER Projekt után

Szalay Miklós,
NeKI

14.20 - 14.30

A workshop, workshopok bezárása

Burián Alajos,
DDVIZIG

14.30-15.30

Ebéd a helyszínen

* A munkaértekezlet a nemzetközi SEE River (Egységes folyókorridor kezelése a dél-kelet európai országokban)
projekt keretében kerül megrendezésre, 12 országból 26 partner részvételével a vízgazdálkodás,
természetvédelem, területfejlesztés, turizmus és az ezekhez kapcsolódó egyéb szektorokból. Magyarországot a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) képviseli.
Kiemelt feladat a projektben az érintett folyók, köztük a Dráva természeti értékeinek hosszú távú megőrzése
mellett a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és árvízvédelmi célkitűzések regionális és helyi szintű
összehangolása. Cél a konszenzus-építésen, érdekegyeztetésen, az európai direktívákon és a nemzetközi,
országos, regionális és a lokális elvárásokon alapuló folyó-korridor gazdálkodási eljárások meghonosítása.
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