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A PROGRESS projekt lényege, hogy a biológiai sokféleség védelmét 
szolgáló, tényeken alapuló szakpolitikákat előre mozdítsa, és az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokat összekapcsolja a piaccal a 
fenntarthatóbb és igazságosabb gazdaság kialakítása, illetve a jólét 

és életminőség javítása érdekében. 

 

Nézze meg videónkat! Forest for Water; ANIMATED + EDUCATIONAL +  

OUTREACH MESSAGE: PAYMENT FOR ECOSYSTEMS SERVICES IN  

https://youtu.be/0ewc6MTpvAA
https://youtu.be/0ewc6MTpvAA
https://www.interregeurope.eu/progress


PRACTICE: A CASE STUDY, the 5th Good Practice on PROGRESS  

Governance for ecosystem services.  

 

 
 

Jegyezze fel a Dátumot! 
4. PROGRESS Nemzetközi képzés: Firenze, 2022 
január 13. 

Az Interreg PROGRESS napról napra bővül, és közeledik egy fontos nap 
a projekt számára... Firenzében megrendezésre kerül a 4. PROGRESS 
nemzetközi képzés. A téma ezúttal a Tájkormányzás a gazdasági és 
környezeti fenntarthatóságért: Jó gyakorlatok és Képzések. Az 
eseményre 2022. január 13-án kerül sor! 
 

Rövidesen tájékoztatni fogjuk a rendezvény programjáról és a 
regisztráció menetéről. 

 

Di Dio, F. (2020, 15 noviembre). Toscana [Fotografía]. Toscana. 
https://unsplash.com/photos/haO04L8LoaU 

https://youtu.be/0ewc6MTpvAA
https://youtu.be/0ewc6MTpvAA


 
 

Bemutatunk négy új jó gyakorlatot: 

A legutóbbi hírlevél óta bőven volt dolgunk, és örömmel 
tájékoztatjuk, hogy négy új videót is elkészítettünk Önöknek. 

Nézze meg a videókat az Interreg Europe Progress, Youtube- 
csatornáján 

1. Red Faith - Airborne Technologies for Ecosystem Services a 
harmadik jó gyakorlat videó, amely bemutatja hogyan lehet 
értékelni az ökoszisztéma-szolgáltatásokat innovatív 
technológiákkal, például a távérzékelés és más, például drónok 
felhasználásán alapuló technológiákkal. 

 

2. A negyedik jó gyakorlat a Forest Laboratory Tool - Creaf, 
melyben egy átruházható eszközt fogunk látni. Bemutatjuk, 
hogyan használjuk a laboratóriumban a különböző 
alkalmazásokat a különböző algoritmusok segítségével integrált 
információk megjelenítésére és letöltésére. 

 

3. Forest for Water egy oktatóvideó, amely egy tájékoztató 
üzenetet tartalmaz, ahol látni fogjuk az ökoszisztéma-
szolgáltatások kifizetését a gyakorlatban, egy esettanulmány 
formájában. 

 

4. Végül, de nem utolsó sorban a „Environmental Sensitiity 
Mapping Webtool”-t szeretnénk bemutatni, az Írországi 
Környezetvédelmi Ügynökség által a PROGRESS-szel 
megosztott videót, amely bemutatja ezt a bevált gyakorlati 
eszközt az ökoszisztéma-szolgáltatások különböző táji léptékű 
elemzésére. 

https://youtu.be/-ktxWiMBMO4
https://youtu.be/p7nQi880jwM
https://youtu.be/0ewc6MTpvAA
https://youtu.be/pBwemNvHVkY
https://youtu.be/pBwemNvHVkY


 

 
 

PROGRESS az EURÓPAI REGIONÁLIS HÉTEN 

Október 12-én a PROGRESS projekt részt vett az Interreg Europe és az 
Erasmus+ által szervezett közös eseményen. A rendezvényen részt 
vett: BID-REX, RENATUR, PROGRESS, PERFECT és a Green4Care 
Erasmus+ projekt is. 

A cél az volt, hogy a legjobb gyakorlatok és eszközök ösztönözzék a 
természetvédelemre irányuló regionális és önkormányzati politikák 
javítását. 

Ha érdekli az esemény, és nem tudott részt venni rajta, itt 
megtekintheti az ülést: 



 

 
 

Az új projektünk... Védjük a méheket! 

A Policy Learning Team of Interreg Europe által készített írás fő 
témája az All Ireland Pollinator Plan és a Farmland Pollinator 
Programme. 

Védjük a méheket! Az Irish way egy olyan projekt, amelynek célja, 
hogy a szigetet beporzóbarát környezetté alakítsa át. Az AIPP-t egy 
tizenöt tagú írországi irányítócsoport dolgozta ki, és azt a célt tűzte 
ki, hogy Írországot északon és délen egyaránt beporzóbarát szigetté 
alakítsa. 

A képre kattintva olvashatja a teljes hírt: 

 

https://vimeo.com/636751226


 

 

Ismer más Interreg-projekteket is, amelyeket hozzáadhatnánk az 
áttekintésünkhöz? Van más hálózati javaslata a PROGRESS számára? 

 
 

Vegyen részt a PROGRESS-ben, íme, hogyan! 

A PROGRESS projekt folytatja útját 2022-ig, és szeretnénk, ha minden 
lehetőséget kihasználna, hogy részt vegyen, tanuljon és alkalmazza a 
PROGRESS jó gyakorlatait és egyéb ötleteit. Íme néhány javaslat az 
Ön számára: 

 Használja a jó gyakorlatokról szóló videókat (2 perc hosszúak) 
példaként, hogy bemutassa a találkozóin, hogy a szakpolitikai 
intézkedések hogyan tudják az ökoszisztéma-szolgáltatási 
kritériumokat alkalmazni. 

 Lépjen kapcsolatba velünk a közösségi médiában és említsen 
meg minket üzeneteiben és ötleteiben, hogy szorosabbra 
fűzhessük kapcsolatunkat. 

 Javasoljon nekünk más érdekes jó gyakorlatokat, eszközöket és 
módszereket, amelyeket figyelembe vehetünk, terjeszthetünk, 
és esetleg bemutathatunk a workshopokon. 

https://www.interregeurope.eu/progress/news/news-article/13037/protect-the-bees-featured-at-policy-learning-hub/


 Olvassa el részletesebben a Jó Gyakorlataink dokumentumait: 
kézikönyv, előadások, jó gyakorlatok összefoglalóit. 

 

Kép: Az EPA-Irland által készített jó gyakorlatról szóló videó 

 
 

Ez az InterregEurope PROGRESS 

A PROGRESS egy 2019-2023-as Interreg Europe projekt, amelyet az 
ERFA 1,4 millió euróval finanszíroz. Célja, hogy regionális vagy 

nemzeti szintű operatív tervekkel és egyéb, a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások védelmével és értékelésével 

foglalkozó stratégiákkal foglalkozzon. A megközelítés a szakpolitikai 
tanuláson és a partnerszervezetek és az érintett szakpolitikai 

alrendszerek érintett és érdekelt feleinek kapacitásépítésén alapul, 4 
irányvonal keretében: az ökoszisztéma-szolgáltatások költségének és 

hasznának mérése, integráció a szakpolitikába és a tervezésbe, 
innovatív kifizetések az ökoszisztéma-szolgáltatásokért és a táj 

fenntarthatóságának javítása érdekében. 
 

        

https://www.youtube.com/watch?v=pBwemNvHVkY
https://facebook.com/InterregPROGRESS/
https://instagram.com/interregeuropeprogress
https://youtube.com/channel/UCHnZSdKOhG-N63Oc4rb-azw?view_as=subscriber
https://twitter.com/InterregPROGRE1
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