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A projekt honlapja: 

www.ccwaters.eu 

Projekt címe: Éghajlatváltozás hatása az ivóvízellátásra 

Project title: Climate Change and Impacts on Water Supply 

Acronym/Röviden: CC-WaterS 

Projekt támogatásának forrása:  
Európai Területi Együttműködési (ETE) program Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési 
Programja 

Projekt kódja: SEE/A/022/2.1/X 

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2009. május 1. - 2012. április 30. 

A projekt beruházási költsége: 4,224,503.00 Euró 

A projekt finanszírozásának forrásai: 85% ERFA, 10% Magyar Állam, 5% önrész 

A projekt tartalmának rövid ismertetése: 

 Az éghajlatváltozás hatással van a természetes vízkészletekre, amelynek következményei 
lehetnek a közüzemi ivóvízellátásra is. A vízgyűjtő-területeken a földhasználati gyakorlat 
befolyásolja a vízkészleteket míg várhatóan az éghajlatváltozás miatt a területhasználat is 
változni fog. Az ivóvízbázisok védelme, az ivóvízellátás biztonsága nélkülözhetetlenül 
szükséges. 

 A projekt stratégiai célja előre jelezni az éghajlatváltozás és a területhasználat átalakulásának 
várható hatásait a vízkészletekre. 

 A projekt operatív célja - nemzetközi együttműködés keretében - összehangolt módszertani 
eljárások kidolgozása és mintaterületeken való tesztelése. Fenntartható vízgazdálkodási 
gyakorlatra ajánlás készítése figyelemmel a jelenlegi és az éghajlatváltozás miatt 
feltételezhetően módosult jövőbeli feltételeket a Délkelet-Európai Térségben. A projekt 
eredményei a CC-WaterS monográfiában kerülnek összefoglalásra. 

 Magyarország két mintaterületet választott ki: a Bükk-hegységet, amely karsztvíz készletekkel 
rendelkezik és a Nyírséget, ahol porózus vízadó képződmények találhatóak. Beszerzésre 
kerül 1 db nagy teljesítményű számítógép a WP3, WP4, WP5 tevékenységek keretében 
elvégzendő modell számítások elvégzése érdekében. 

http://www.ccwaters.eu/


 

 

Célcsoportok  

 A projekt elsődleges célcsoportja a Délkelet-Európai Transznacionális Programterület 
lakossága, döntéshozók és vízgazdálkodási szakemberek. 

 További célcsoport Magyarország lakossága, döntéshozók és vízgazdálkodási szakemberek, 
különös tekintettel a minta területeken érintetteket. 

  

Projtevékenységei: 

WP1 - Projektmenedzsment és koordináció 

WP2 - PR és projekt belső kommunikáció 

WP3 - Éghajlatváltozás 

WP4 - Rendelkezésre álló vízkészletek 

WP5 - Földhasználat és vízbázis-védelem 

WP6 - Társadalmi-gazdasági értékelés 

WP7 - Vízellátáshoz kapcsolódó intézkedések 

Projektben résztvevő országok: 

Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Olaszország, Románia, Bulgária, Görögország, Horvátország, 
Szerbia 

Projekt szervezete: 

Vezetőpartner: Bécs Város Önkormányzata. 



Partnerek: Bécsi Vízmű (AT), Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(AT), Waidhofen an der Ybbs Önkormányzata (AT), Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség (SI), 
Ljubljanai Egyetem (SI), Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (HU), Molise Régió 
Hivatala (IT), Román Akadémia Földrajzi Intézete (RO), Román Meteorológiai Szolgálat (RO), Román 
Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (RO), Állami Erdészeti Ügynökség (BG), Thesszaloniki Víz- és 
Csatornamű Vállalat (GR), Patras Önkormányzat Tervező és Fejlesztő Vállalata (GR), Aristotle 
Egyetem Thesszaloniki Építőmérnöki Tanszék (GR), Horvát Víz Hivatal (HR), Belgrádi Egyetem 
Bányászati és Geológiai Tanszék (SR) 

  

 

Együtt közös jövönkért! 
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