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Mitıl „jó”?

� Célvezérelt
� A fenntarthatóságot szolgálja
� Partnerségre épül



Fenntarthatósági szempontok

� Környezeti szempontok
� A természetes erıforrások felhasználása
� A természetes élıhelyek átalakítása
� A környezetbe történı kibocsátások

� Társadalmi szempontok
� Azonos mértékő részvétel az érintettek és az érdekeltek részérıl
� Helyi foglalkoztatás

� Helyi gazdasági szempontok
� Helyi források helyi felhasználása
� A helyi gazdaság önállósága

� Elvárások a program- és projektmenedzsmenttıl
� Környezeti ellenırzés, komplexitás, átláthatóság, 

megismételhetıség → Partnerség is!



A) Környezeti elvárások

- erıforrás-felhasználás

� Az abszolút erıforrás-
felhasználás mértékét kell 
csökkenteni.

� A hulladékok keletke-
zésének megelızését

elsısorban takarékossággal, 
másodsorban a mellék- és fı-

termékek újrahasználatával vagy -hasznosításával,
más termelési ciklusokba való visszajuttatásával érjük el!



A) Környezeti elvárások

- természetes tér, ökoszisztémák

� Zöldmezıs helyett barnamezıs 
beruházást!

� Vegyük figyelembe a tájképi 
sajátságokat, szervesen 

illeszkedjünk a táj 
használatához!



A) Környezeti elvárások

- a kibocsátások csökkentése

� A kibocsátások abszolút mértékő csökkentése, minden 
befogadó (légkör, víz, talaj) és szennyezı anyag 
esetében 

� Tartsuk távol az invazív fajokat, elızzük meg 
betelepülésüket!



B) Társadalmi szempontok

� A fejlesztés javítsa az érintett 
közösség környezeti 
változásokkal kapcsolatos 
alkalmazkodó- és 
reakcióképességét!

� A fejlesztés a helyi 
piacra, foglalkoz-

tatásra, jövedelem-
teremtésre irányuljon! 

(önállóság, 
függetlenség;

a kitettség 
csökkentése)



B) Társadalmi szempontok

� A fejlesztés ne sértse az épített 
környezet szerves értékeit, a helyi 
szerves kultúra szellemi és tárgyi 
alkotásait, járuljon hozzá azok 
fejlesztéséhez, lehetıleg arra építsen! 

� A fejlesztés fizikai megjelenésével 
is támogassa a helyes környezeti 

szemléletet, a környezeti ismeretek 
megszerzését, adjon lehetıséget a 

helyes értékek és viselkedés 
elsajátítására!



B) Társadalmi szempontok

� A fejlesztés javítsa a helyi közösség 
életminıségét, az elérhetıséget, a rekreáció
lehetıségét a zöldfelületek mennyiségi és 
minıségi javításával, a környezet-
egészségügyi feltételeket, csökkentse a 
stresszt okozó tényezıket (zaj, rezgés, 

zsúfoltság)! 



C) Helyi gazdasági szempontok

� A helyi közösségek 
élvezzenek elsıbbséget a 
helyi forrásokból 
származó értékek 
kihasználásában!

� Válasszuk a lehetı legközelebbi 
vásárlási lehetıséget, és ösztönözzük 

ezt! (helyi: 30 km-es körzet)

� A fejlesztés fókuszáljon a helyi 
közösségek önállóságára!



D) Projektmenedzsment

� Ismerjük meg a telepítés, 
tevékenység helyének környezeti 
állapotát, az ott már meglévı
környezeti hatótényezıket, és 
becsüljük meg a tevékenység 
lehetséges környezeti hatásait!

� Vizsgáljuk meg az alternatívákat!
� Készítsünk monitoring tervet,
kövessük nyomon a környezeti

célkitőzések teljesülését!
� Biztosítsunk jó környezet-

egészségügyi körülményeket 
dolgozóinknak!



D) Projektmenedzsment

� Az érintetteket és érdekelteket vonjuk be a 
döntéshozásba, biztosítsuk számukra a megfelelı
információt a megfelelı idıben!

� Megfelelı idıben megfelelı adatok győjtése, 
felhasználóbarát és érdemi információkká
alakítása;

� Az érintettek körének azonosítása, idıbeli 
tájékoztatása;

� A visszacsatolás lehetıségének, csatornáinak 
biztosítása, a vélemények érdemi 
figyelembevétele;

� Segíteni a közösséget, hogy megértsék az 
információkat, és jól tudjanak részt venni a 
folyamatban.

� Az érintettek körének azonosítása, 
idıbeli tájékoztatása;

� A visszacsatolás lehetıségének, 
csatornáinak biztosítása, a véle-
mények érdemi figyelembevétele;



Köszönöm a figyelmet!
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