INTERREG EUROPE PROGRAM
A 2014 és 2020 közötti időszakra jóváhagyott
európai területi együttműködési program a
tapasztalatcsere és a bevált tapasztalatok
átadása révén a regionális fejlesztési
szakpolitikákat hivatott javítani, kamatoztatva
a regionális tudást és az európai szinten
máshol már bevált módszereket.
A program regionális és helyi intézmények
számára nyújt társfinanszírozást az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból
négy területre összpontosítva:

PARTNEREK
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frízföld Tartomány (NL)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
(HU)
Avila Megyei Tanács (ES)
Our Nemzeti Park (L)
Samso Energia Akadémia (DK)
BSC, Vállalkozásfejlesztési Központ,
Kranj (SI)
Basilicata Régió (IT)
Matera-Basilicata 2019 Alapítvány (IT)
La Palma Szigeti Kormányzata (ES)

✓
✓
✓
✓

Kutatás, technológiafejlesztés és innováció
A kkv-k versenyképessége
Karbonszegény gazdaság
Környezetvédelem és erőforráshatékonyság

REGIONÁLIS POLITIKÁK JAVÍTÁSA A
FÉNYSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE, ILLETVE A
KAPCSOLAT

CSILLAGOS ÉGBOLT VÉDELME ÉS
ÖKOTURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN

Mátrai Melinda
melinda.matrai@hbmo.hu
+3620 973 30 26
www.hbmo.hu

A PROJEKT BEMUTATÁSA

TEVÉKENYSÉGEK

EREDMÉNYEK

A projekt fő célja a fényszennyezés visszaszorítása
és a csillagos égbolt mint természeti érték
védelme, valamint az ebből fakadó előnyök
turisztikai és gazdasági szempontból történő
fenntartható hasznosítása.

Az éjszakai Európáról készített műholdfelvétel egy
fénybe borult kontinenst mutat. A természetes
sötétség egyre nagyobb mértékű elvesztése
negatív hatással van a biodiverzitásra, az
ökoszisztémára, illetve a természet és környezet
minőségére is.
A
partnerség
szándéka,
hogy
jelentős
erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy
csökkentsék a fényszennyezést és megvédjék a
természetes sötét égbolttal rendelkező területeket,
segítve ezzel a természetes és veszélyeztetett tájak
megőrzését és a biodiverzitási veszteségek
elkerülését
a
következő
tevékenységek
segítségével:
✓ Regionális szakértői fórumok kialakítása,
rendszeres szakmai ülések
✓ Szakértői tanulmányutakon (Peer Review)
történő részvétel
✓ Jó gyakorlatok meghatározása, adaptálása
✓ Regionális akcióterv kidolgozása, megvalósítása

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a következő
eredmények elérését célozza:

A 2017-2021 között időszakban két fázisban zajló
munka első fázisa a megyei szintű Regionális
Akcióterv kidolgozásával zárul, míg az utolsó két
évben annak megvalósítása és nyomonkövetése
történik.
Az elkötelezett partnerek tervezett célkitűzései
várhatóan hatékonyan segítik a fényszennyezés
tartós csökkentését, a sötét éjszakai égbolttal
rendelkező természeti területek kijelölését és
védelmét, illetve olyan, a csillagos égbolttal
kapcsolatos új szolgáltatások és lehetőségek
kidolgozását, bevezetését, melyek erősítik az adott
térségek ökoturisztikai vonzerejét.

www.interregeurope.eu/nightlight

✓ Meglévő jogi szabályozás érvényesítése
✓ Természetvédelmi törvény
✓ OTÉK
✓ Joganyagok kihirdetése
✓ HNPI Kezelési Terve
✓ HNPI Világörökségi Kezelési Terve
✓ Újabb jogszabályok
✓ Tájvédelmi Kormányrendelet
✓ Világítási Törvény
A fényszennyezéssel, a csillagos égbolt védelmével
kapcsolatos vonatkozásokkal bővítenék az alábbi
szakmai fejlesztési kereteket:
✓ Megyei területfejlesztési koncepció, Megyei
Területrendezési Terv
✓ Helyi rendeletek, Helyi Agenda 21
✓ Pályázati értékelési szempontok

