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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a 
SEE RIVER Projekt záró értekezletére, melyet 

 
Dráva folyókorridor megállapodás aláírása 

címmel 
 

2014. június 30-án 9.15 – 11.00 óráig tartunk 
 

Sellyén, az Ormánság Közösségi Házban (Mátyás király utca 53.) 
 
Az esemény háttere 
Az elmúlt fél évben a Dráva folyó és közvetlen környezete mai helyzetének feltérképezése 
és a folyókorridor jövőjének megfogalmazása érdekében a Dráva folyóhoz kapcsolódó 
szakterületek képviselői és az ott élők több munkaértekezleten, workshopon vettek részt, 
megvitatták a Dráva folyóhoz és folyókorridorhoz kapcsolódó legfontosabb fejlesztési 
lehetőségeket, feltárták a problémákat. 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. 

A munkaértekezletek eredménye egy olyan egységes és elfogadott konszenzus lett 
(Megállapodás), 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. 

A záró rendezvény célja 
Legutóbb, május 20-án a projektzáró workshopon, rendkívüli aktivitással dolgoztak együtt a 
résztvevők, a Megállapodást teljessé tevő javaslatok érkeztek. A korrekciókat, az elhangzott 
és a résztvevők többsége által elfogadott változtatásokat a Megállapodás tervezeten 
átvezettük. Az így véglegesített szerződés ünnepélyes aláírására, és egy jövőt alapozó 
fejlesztési munka kezdésére hívjuk most Önöket. 

Részvételi feltételek 
Az ünnepélyes záró rendezvényen a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát 
legkésőbb 2014. június 20-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 ünnepélyes záró rendezvény, 2014. június 30. Sellye 

 

Idő Program Előadó 

9.00 - 9.15 Résztvevők érkezése, regisztráció  

9.15 – 9.25 Megnyitó  Burián Alajos 

DDVIZIG 

9.25 - 9.55 A 2014-2020-as programozási időszak pályázati 
lehetőségei 

Nagy Árpád 

DDRFÜ 

9.55-10.10 Akciótervek a SEE River projekt után Szalay Miklós  

NeKI 

10.10-10.20 A Megállapodás végső formájának rövid ismertetése Mészáros 
Bernadett és 
Sarkadi Eszter 

MODERÁTOROK 

10.20-11.00 A Dráva Agreement ünnepélyes aláírása és pezsgős 
koccintás 

 

11.00 Zárószó Burián Alajos  

DDVIZIG 

és Szalay Miklós 

NeKI 

 


