A projekt ütemterve
2. változat
A részletes feladattervet a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az ütemterv a tevékenységek
idősávjának meghatározása, más metszetben.
A VGT-2 vitaanyagát 2015 június 22-én tették közzé.

A) Fölkészülés a fórumokra -- Idősáv: március eleje - július vége
A1) Szakmai tevékenységek:
- a vitaanyag tanulmányozása -- idősáv: július
- néhány oldalas összefoglalók írása, javaslatok a fórumok témáira, a fórum-állásfoglalás tervezetek
összeállítása. [3. feladat] -- -- idősáv: július
A2) Szervezési tevékenységek:
- honlap, levelezőlista -- [4.1, 4.2 feladat],
- a fórumok megszervezése (helyszínek, előadók fölkérése, meghívók) -- [1.1, 1.2 feladat] -- idősáv: júliusaugusztus
- együttműködések kialakítása -- [6.2, 6.3 feladat]
A3) Előkészítő programok: figyelemfelkeltés a Víz világnapi rendezvényeken, a NABE tavaszi
küldöttgyűlésen a tagság tájékoztatása a projektről. -- [5., 6.1 feladat]
A4) A tokaji, 2015. évi országos zöldtalálkozón állásfoglalás a VGT2-ről. -- [6.4 feladat]

B) Fórumok -- Idősáv: július - szeptember vége
- Két északi és két déli parti rendezvény, a cél a fórum-állásfoglalás elfogadtatása a VGT-2 tervezőinek szóló
javaslatokról -- [7.1, 7.2, 7.3 feladat] -- idősáv: szeptember
- Részvétel a tervezők szakmai rendezvényein, a balatoni civil problémák képviselete -- [8., 9.1 feladat]

C) A fórumok utóélete - Idősáv: október - december
- A fórum-állásfoglalások képviselete a tervezőkkel folytatott egyeztetéseken. -- [9.2 feladat]

D) Projektzáró tevékenységek - Idősáv 2016 január-február -- [10.1, 10.2, 11. feladat]
Budapest, 2015. június 25.
Összeállította: Hajósy Adrienne - Szauer Rózsa

*
A feladatok a szerződés 1. számú mellékletében
Projektindító
megbeszélés

2015.03.

1.1 a NABE VGT munkacsoportjának megalakítása (tervezett
létszáma 5 fő); amelynek feladata a projekt koordinációs
tevékenységének ellátása;
1.2 egyeztetés a fórumok és információs napok szervezéséről,
időpontjairól és helyszíneiről, a munka ütemtervének

kialakítása.
Lakossági fórumok
előkészítése

2015.03-08.

2.1 A fórumszervezők munkaértekezletei, a részfeladatok
felelőseinek kijelölése, előadók fölkérése.
2.2 A tavaszi küldöttgyűlésen a NABE saját hálózata tagjainak
tájékoztatása a csoportvezetők és elnökség bevonásával.

Tájékoztató füzetek,
leporellók készítése

2015.032016.02.

3. Tájékoztató füzetek és leporellók a civilek számára fontos
VGT-2 részletekről a fórum résztvevőinek és az érintett
lakosság tájékoztatására.

Elektronikus
kommunikációs eszközök

2015.032016.02.

4.1 Naprakész honlap, facebook oldal és levelezőlista
létrehozása; üzemeltetésük a projekt anyagainak,
eseményeinek és eredményeinek folyamatos közzétételével
(szakmai anyagok, kiadványok, meghívók, emlékeztetők,
letölthető formában is);
4.2 a projekt-honlap fenntartása a VGT-2 megvalósulásának
időszakában.

Információs napok

2015.03-04.

5. A NABE Víz világnapi rendezvények keretében közvetlen,
személyes tájékoztatás a VGT-2-ről és a társadalmi részvétel
lehetőségéről a figyelemfelkeltés, tájékoztatás és egy felhívás
céljából (a fő üzenet: "Lehetősége van rá, hogy részt vegyen
környezetének alakításában, vizeinek és természeti értékeinek
védelmében, kapcsolódjon be a VGT civil tevékenységeibe!").

Együttműködések
kialakítása, részvétel a
civil vgt-munkacsoport
tevékenységében

2015.04-07.

6.1 Együttműködés önkormányzatokkal, az illetékes vízügyi
igazgatóságokkal és a helyi médiával, a VGT-tervezet
információinak terjesztése és a fórumok szervezése érdekében;

(2015.032016.02)

6.2 Együttműködési megállapodás balatoni civil
szervezetekkel: Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége,
Balatoni Szövetség, Balaton-parti Fürdőegyesületek, BakonyBalaton Horgászegyesület, Forrásvíz Egyesület.
6.3 A projekt ideje alatt a másik három magyar részvízgyűjtő
terv civil szereplőivel folyamatos kapcsolattartás a kölcsönös
segítségnyújtás reményében - részvétel a civil vgtmunkacsoport tevékenységében;
6.4 A WWF-fel és a Reflex-szel közös szekció szervezése a
környezetvédők tokaji országos találkozóján.

Fórumok

2015.06-09.

7.1 Fórumok terv szerint Balatonfüreden, Fonyódon, Siófokon
és Gyenesdiáson;
7.2 Minden fórumon készül elégedettségi kérdőív a
résztvevőkkel.
7.3 A fórumokon elhangzottakról emlékeztető készül.

A lakossági észrevételek
és javaslatok
összefoglalása

2015.08-09.

8. "A balatoni polgárok javaslatai" c. összeállítás a fórumok
emlékeztetői alapján készül a VGT-2 tervezői számára, amely
tartalmilag és formailag is alkalmas lesz arra, hogy a VGT-2ért felelős vízügyi hivatali szervezet beépíthesse a 2015-2021
közti időszakra tervezett tevékenységei közé.

Az észrevételek és
javaslatok képviselete a
kormányzat VGT készítői
előtt

2015.09-12.

9.1 "A balatoni polgárok javaslatai"-nak átadása/eljuttatása a
terv készítői (a döntéshozók) számára.
9.2 A tervezők által biztosított megbeszéléseken, fórumokon,
egyéb egyeztetési alkalmakon való részvétel és a
javaslatokban foglaltak képviselete. Valamennyi, a civilek
számára biztosított megbeszélésen részt vesz a NABE

képviselője.
A fórumok résztvevőinek
tájékoztatása a javaslatok
sorsáról, az eredményről
vagy
eredménytelenségről.

2016.01.

Projektzáró megbeszélés

2016.02.

10.1 A javaslatok összevetése a véglegesített VGT-2-vel;
10.2 Az eredményről széles körű tájékoztatás.

11. A NABE tagságának tájékoztatása az eredményekről: a
NABE VGT munkacsoport tájékoztatást ad a projekt
eredményeiről, beleértve az NCTA támogatás
felhasználásának részleteit is.

