KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt első hírlevelén. Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodás balatoni terveit,
megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz,
hogy együtt védjük a Balaton természeti kincseit nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében
is.
2015 a vizek védelmének különleges éve. Készül, és az év végén a kormány jóváhagyja a 2016-2021
időszakra vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT-2). A terv célja, hogy a magyar vizek 2021-re
jó állapotba kerüljenek. Az Európai Unió több százmilliárdos forrást biztosít a cél eléréséhez, ám az
operatív programokban csak olyan beruházásokkal lehet pályázni, melyek szerepelnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervben. A tervezés része a társadalmi konzultáció, a tervek ún. társadalmasítása. A pályázónak a forrás elnyeréséhez be kell mutatnia a beruházással érintett emberek véleményét. Itt az alkalom,
hogy aktív szereplő legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében: járuljon hozzá véleményével, javaslataival a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Programunkhoz idén tavasszal kezdtünk hozzá. A VGT-2 tervezetének késedelmes közzététele miatt
szeptember-októberre maradtak legfontosabb közös teendőink. Eddigi előkészítő tevékenységünkről a
projekt honlapján olvashat.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. Hírlevelünk időről időre tájékoztatást ad majd a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Projektünk keretében fórumokat, konferenciákat szervezünk majd, hogy segítsük a civil közreműködést a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésében. Kérjük, olvassák leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!
Friss hír: Jöjjön el a tervezésért felelős Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos balatoni fórumára
augusztus 31-én Balatonfüredre!
2015. augusztus 24.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
A Balaton vízgyűjtő-gazdálkodási terve
A tervezésért felelős OVF 2015. június 22-én tette közzé a Balaton
részvízgyűjtő tervét a hivatalos, www.vizeink.hu honlapon.
A 364 oldalas dokumentumhoz 44 melléklet és 54 térkép tartozik,
az anyag elektronikus mérete 115 MB. A nagy terjedelmű dokumentumcsomagból különösen az ún. Intézkedési terv tanulmányozása ajánlható, ebben található a 2016-2021 időszakra vonatkozó
vízgazdálkodási koncepció, a tervezett beruházások vázlatos terveivel.
Az anyag tanulmányozását a civilek honlapján a balatoni terv annotált tartalomjegyzéke segíti.
Tovább

A Balaton kotrása
A NABE munkacsoportja részt vesz a VGT-2 civil
és szakmai fórumain, észrevételekkel, javaslatokkal
járul hozzá a társadalmasítás folyamatához.
A Keszthelyi öböl ökológiai célú kotrásának folytatása régóta esedékes feladat. Szeretnénk elérni,
hogy beépüljön a 2015-2021 időszak terveibe.
Tovább

Meghívók az OVF Balaton fórumára
Augusztus 31-én tartja Balatonfüreden az OVF
balatoni fórumait. Délelőtt a karsztvizekről, délután a felszíni vizek minőségének kérdésköréről
lesz szó.
A vgt2@innosystem.hu címen a fórumokra jelentkezni kell.
Jöjjön el!
Tovább

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

