INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
ATHU150 – REIN-Forest

„Biodiversity conservation of the native forest in the border region and fostering their
ability against the impacts of climate change“

KÖZÖS PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

2021. április

A REIN-Forest (ATHU150 számú) projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.
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Bevezető, jelen dokumentum céljai
A közös kétnyelvű kommunikációs stratégia útmutatóként szolgál és részletesen
bemutatja a lényegi projektcélok sikeres elérésének feltételeit, azok hosszú távú
fenntarthatóságának feltételeit annak érdekében, hogy a projekt által feldolgozott
tématerületekkel kapcsolatos ismeretbővítés és tudatosságnövelés a lehető
leghatékonyabban valósuljon meg. A projektben a kommunikáció kiemelt súlyponttal
bír és jóval túlmutat, egy a nyilvánossági előírásokat tartalmazó kommunikációs
kézikönyv által megkövetelt tartalmakon. Jelen dokumentum hivatott szilárd, közös
alapokra helyezni a projekt 2. specifikus céljaként (az erdők ökológiai sokfélesége és
értékei iránti tudatosság növelése célzott tevékenységek megvalósítása által)
meghatározottak elérésének közös minimumát, és alapfeltételeit. Határon átnyúlóan
összeegyezteti a projekt keretében rögzített nyilvánossági munkát, rögzíti az közös
rendezvénysorozatok és projektesemények (A.C.2 tevékenység) keretében tervezett
tevékenységek pontos ütemtervét és közös tartalmi felépítését, ezzel biztosítva
minden esemény közös/bilaterális megközelítését, valamint a célcsoportok és
stratégiai partner szervezetek bevonásának részleteit. Tartalmi felépítésében
megtalálható a tervezett közös rendezvénysorozatok pontos menetrendje: időtartam,
időpontok, osztrák és magyar oldali tervezett helyszínek és közös tematika.
Meghatározza a digitális (A.C.3 és A.C.4 tevékenység) tevékenységek (közös
oktatófilm, oktatási tananyag-csomag, foglalkoztató füzet) pontos terjesztési
csatornáit, és az elkészült anyagok eljuttatását a célcsoportokhoz.
A fent leírtakon túl általános rendelkezéseket tartalmaz a projekt kommunikációs
eszközeivel/csatornáival kapcsolatban, többek között: a projekt internetes
megjelenítése (projekt aloldal), marketingeszközök, projekt-flyer).
A projekt rövid bemutatása
A Föld számos térségéhez hasonlóan, az osztrák-magyar határtérségben is
felgyorsult a klímaváltozás az emberi tevékenységek következtében. Az extrém
éghajlati folyamat hatásait számos adat igazolja. Ilyen sebességgel változó
körülményekkel az erdei fák populációi sem képesek lépést tartani. A
programterületen a következő 50-80 évben a hőmérséklet-emelkedés mértéke, a
leskálázott klímamodellek szerint, nagy valószínűséggel meghaladja majd a globális
átlagot, míg a csapadékmennyiség nem mutat növekedést.
Ez a mértékű változás veszélyeztetheti a magyar és osztrák határtérségben lévő
őshonos erdőtakaró stabilitásának fenntartását és biológiai sokféleségét. A negatív
hatások ellensúlyozására és az erdőtakaró stabilitásának fenntartása és biológiai
sokféleségének megőrzése érdekében védelmi intézkedések szükségesek a
határmenti területeken. A programterületen azonban eddig még nem történtek
összehangolt védelmi intézkedések az őshonos erdők megőrzése érdekében. Jelen
projekt során a SUSTREE projektben kidolgozott európai léptékű szaporítóanyag2

ajánlási és mozgatási rendszerre alapozva (SusSelect), a partnerség regionális
szintű modellező adatelemzést hajt végre a projekttérségben található erdők
vonatkozásában, majd bilaterális szaporítóanyag-mozgatási stratégiát dolgoznak ki.
A bilaterális stratégia alapján a közösen kiválasztott 6 terepi helyszínen, védelmi
intézkedésként megvalósítják a szaporítóanyag mozgatást, a projekttérség erdeinek
két, előzetesen már meghatározott, domináns fafajának alkalmazásával. Az
intézkedések eredményességének vizsgálata céljából közös kezelési terv készül.
Fontos, hogy a projekt által feldolgozott téma a szélesebb nyilvánossághoz is
eljusson. Így a szakmai tevékenységeket, az erdők ökológiai sokfélesége és értékei
iránti tudatosság növelő célzott tevékenységek végrehajtásával teszik teljessé.
1. A 1303/2013/EU rendelet XII. melléklet 2.2 pontja alapján a partnerek saját
honlapjukon közzéteszik a projekt fő paramétereit, amelyek az alábbiak:
-

Támogató program megnevezése
Projekt címe
Projekt rövid címe
Projekt azonosítója
Projekt időtartama
Projektpartnerek felsorolása
Partner projektrészének költségvetése
(teljes költségvetése és pénzügyi hozzájárulások)
Projekt összefoglaló
A projekt átfogó célja

2. Projekt
internetes
megjelenítése
a
használatával (K.C.1.2 közvetlen kimenet)

Program-projektlogó

állandó

Folyamatos, háromnyelvű kommunikáció a program microsite-on keresztül, amelynek
keretében közös ugyancsak háromnyelvű (magyar-német-angol) sajtócikkek online
publikálása a projekt egyes mérföldköveihez (min. 3 db) kapcsolódóan.
Belső mechanizmus biztosítására a vezető partner sablont hoz létre. A kitöltött
sablont a partnerek az esemény/projekt tevékenység-résztevékenység befejezését
követő 10 munkanapon belül a vezető partner számára megküldik. - 1. számú
melléklet
A projekt internetes megjelenítése során törekedni kell:
-

a folytonosságra (a projekt részteljesítéseinek/eredményeinek folyamatos
publikálására),
bilaterális bemutatására,
fotók/illusztrációk használatára,
kapcsolódó
téma
specifikus
tanulmányok/ismeretterjesztő
anyagok
továbbadására.
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A sajtócikkek a projekt egyes mérföldköveihez kapcsolódóan mutatják be az elért
projekteredményeket.
3. Információs flyer, 3 darab Roll up, 2*3 darab információs tábla (K.C.1.3 és
K.C.1.4 – közvetlen kimenet)
Roll up:
Tartalmazza:
-

felül: program-projekt logót
alul: a finanszírozási forrásra utaló szöveget magyarul és németül
a partnerszervezetek nevei
és a projektre jellemző (jogtiszta) képi megjelenítéseket (pl. erdőrészlet) –
akár fotókkal, akár sematikus ábrákkal
lehetőség szerint hívó szavakat: biodiverzitás/klímavédelem/védelmi
erdőgazdálkodás/az erdő élettér stb.
lehetőség szerint a projekt angol nyelvű címét

Információs flyer (LA4-es tagolás):
1. Külső felületén:
-

Nyitó lapon a roll up képe
Középső lapján a projektpartnerek felsorolása: logó/név/cím/projekt aloldal
linkje
Harmadik lapján (amely összehajtogatott állapotban a címlap): nagyméretben
a program-projekt logó és a projekt angol nyelvű címe
2. Belső felületén:

-

Bal oldalon a projekt céljainak magyar leírása
Középső oldalon a változtatható adattartalom (célcsoport specifikus tartalom:
lakosság/pedagógusok-szülők/szakmabeliek megszólításához)
Jobb oldalon a projekt céljainak német leírása

Terepi helyszínekre kihelyezett táblák (lehetőség szerint)
a táblák elkészítése a Program által biztosított tábla minta felhasználásával:
-

-

A Program kötelező nyilvánossági előírásainak megfelelő, a finanszírozás
forrására utaló min. A2-es méretű tábla kihelyezése a partnerek korábbi
projekt tapasztalatai alapján, korábbi demonstrációs területi tábláikhoz
hasonlóan.
A végleges tartalmat a legyártás előtt a magyar oldali regionális koordinációval
egyezteti a vezető partner.
A desztinációs helyszín tábláinak minimum tartalma:
a finanszírozási forrásra utaló szöveg magyarul és németül
tartalmi összefoglaló (2-3 mondat)
kontakt információ (pl.: weblap cím)
program-projekt logó.
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4. Közös előadássorozat a határtérségi lakosság számára – összesen 8
állomás (4 Vas megyében + 4 Alsó-Ausztriában) [K.C.2.1 közvetlen kimenet]
-

Tervezett résztvevői szám: min. 20 fő/alkalom

-

Tervezett időtartam: 2 - 3 óra szünettel

-

Megvalósítás tervezett ütemezése: 2021. őszétől 2022. december 31.-ig
(kezdési időpont a COVID-19 járványhelyzet függvényében változhat).

-

Helyszín-választás: Ugyanazon tematika alapján négy magyar és négy
osztrák helyszín, road show jelleggel. A pontos helyszínek leszervezése és
biztosítása a később beszerzésre kerülő külső szolgáltató feladata lesz.
Megrendelőként a vezető partner és a BFW helyszín javaslatokat határoz
meg.
A magyar helyszínek a célcsoportigények szerint változhatnak, példaként:
-

Szombathelyi Kámoni Arborétum központi előadója
Kőszegi Írottkő Natúrpark Központi épülete
Őriszentpéteri Natura 2000 Fogadó- és Látogatóközpont
Sárváron a Soproni Egyetem konferenciaterme
Celldömölkön a Kemenes Vulkánpark

Az osztrák helyszínek a célcsoport igények szerint változhatnak, példaként:
Nationalparkhaus Wien – Lobau
Infozentrum Nationalpark Neusiedler See
BFW – Wien
Nationalparkhaus Thayatal-Podyjí (összeegyeztetve a már futó TERZ
projekttel)
- Amt der NÖ Landesregierung - Bürgerbüro Landhaus St. Pölten
- Zweisprachiges Bundesgymnasium Oberwart
-

Tervezett tematika:
- Helyi (a helyi közösségben ismert, elismert) előadók meghívása, min. 3
max. 5 fő/alkalom. Az adott lokális jellegzetességek kiemelt bemutatásával
a lakosság megszólítása. A partnerség által egyeztetett lehetséges témák:
1. Mit jelent a környezetünk változása, az erre való felkészülés fontossága
- egy helyi közfinanszírozású vagy civil természetvédelmi szervezet tagjának,
- helyi, a természetből élő gazdálkodónak (helyi agrártermék előállító (pl.:
szörp/lekvár stb.), méhész, mezőgazdász stb.)
- helyi általános vagy középiskolai biológia szakos pedagógusnak
- területi natúr park/nemzeti park munkatársának
- helyi erdőtulajdonosnak/erdőgazdálkodónak
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- helyi erdészet munkatársának
- települési önkormányzatok vezetőinek (polgármestereknek) stb.
2. Globális klímaváltozás, éghajlatváltozás erdőink jövőbeli változásai
Mit tehetünk mi ellene a hétköznapokban? Mit tesz az erdész szakma és
tudomány ellene?
- A projekt rövid ismertetése szükséges a fórum elején.
- Lehetőséget kell biztosítani előadások közben, vagy a rendezvény végén
kérdés-felelet fórumnak.
-

Elérendő célcsoport:
- lakosság
- települési önkormányzatok
- természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak
- projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok
- erdőgazdálkodók

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Amt
der
Niederösterreichischen
Forstwirtschaft)

Landesregierung

(Abteilung

5. Közös erdőismereti iskolai programsorozat: Általános iskola felső tagozatát
ismertetjük meg a határtérségre jellemző erdőkkel, jelentősebb
arborétumokkal – összesen 4 helyszínen (2 magyar és 2 osztrák) [K.C.2.2
közvetlen kimenet]
-

Tervezett résztvevői szám: min. 40 fő/alkalom

-

Tervezett időtartam: egész napos esemény

-

Megvalósítás tervezett ütemezése: 2021. őszétől 2022. december 31.-ig
(kezdési időpont a COVID-19 járványhelyzet függvényében változhat)

-

Helyszín-választás: egy erdei iskolai környezet (izgalmas erdőképpel) és/vagy
arborétum.
Lehetséges magyar helyszínek:
-

Stájer-házi Erdészeti Erdei Iskola – Kőszegi-hegységben
Kámoni Arborétum Szombathelyen
Jeli arborétum
Sárvári Arborétum + Farkaserdő

Lehetséges osztrák helyszínek:
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-

Waldschule Lobau
Waldschule Naturpark Sparbach
Versuchsgarten Tulln – BFW
Nationalparkhaus Thayatal-Podyjí (összeegyeztetve a már futó TERZ
projekttel)

-

Tervezett tematika:
- Az erdei iskolák/arborétumi foglalkozások tematikáját követő egész napos
foglalkoztatás-sorozat, lehetőség szerint ismeretterjesztő tartalommal,
játékos foglalkozással/foglalkozásokkal, túrázással.

-

Elérendő célcsoport:
- Projektterületen lévő általános iskolák és középiskolák
- Projektterületen lévő általános iskolás és középiskolás diákok, szüleik
- Projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)

6. Közös célcsoport-specifikus szakmai workshopsorozat – erdészeti,
természetvédelmi munkatársak, pedagógusok számára – összesen 8
rendezvény (4 Vas megyében + 4 Alsó-Ausztriában) [K.C.2.3 közvetlen
kimenet]
-

Tervezett résztvevői szám: min. 15 fő/alkalom

-

Tervezett időtartam: min. 3 óra

-

Megvalósítás tervezett ütemezése: 2021. őszétől 2022. december 31.-ig
(kezdési időpont a COVID-19 járványhelyzet függvényében változhat).

-

Helyszín-választás: A pontos helyszínek leszervezése és biztosítása a később
beszerzésre kerülő külső szolgáltató feladata lesz. Megrendelőként a vezető
partner és a BFW helyszín-tervezeteket határoz meg.
Lehetséges magyar helyszínek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt. központi épülete
- Szombathelyi Kámoni Arborétum látogatóközpontja
- Sárváron a Soproni Egyetem konferenciaterme
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Lehetséges osztrák helyszínek:
-

Amt der NÖ Landesregierung - Bürgerbüro Landhaus St. Pölten
BFW- Wien
Nationalparkhaus Wien – Lobau
Infozentrum Nationalpark Neusiedler See

Tervezett tematika:
1. alkalom: Pódiumbeszélgetés egy neves (szakmában jelentős „hírnévvel”
bíró) moderátor irányításával a környezetváltozás hatásai bemutatása több
nézőpontból vizsgálva:
- hogyan látja a változás hatásait az erdészettől érkező és/vagy magánerdő
tulajdonosok szövetségétől érkező előadó
- egy természetvédelmi szervezettől érkező előadó
- az egyetem ökológiai tanszékének oktatója
- a terület nemzeti parkjának munkatársa
- a határtérségben dolgozó kutatóhely munkatársa.
2. alkalom: Pódiumbeszélgetés egy neves (szakmában jelentős „hírnévvel”
bíró) moderátor irányításával a környezetváltozásra felkészülő jövőbeli
erdő/táj használat több nézőpontból való megközelítése:
- hogyan látja a felkészülés szükségességét, lépéseit az erdészettől érkező
és/vagy a magánerdő tulajdonosok szövetségétől érkező előadó
- egy természetvédelmi szervezettől érkező előadó
- az egyetem ökológiai tanszékének oktatója
- a terület nemzeti parkjának munkatársa
- a határtérségben dolgozó kutatóhely munkatársa.
3. alkalom: Pódiumbeszélgetés egy neves (szakmában jelentős „hírnévvel”
bíró) moderátor irányításával a biológiai sokféleség szerepe a
klímaváltozás sújtotta erdőgazdálkodásban több nézőpontból való
megközelítése:
- hogyan látja ezt az erdészettől érkező és/vagy magánerdő tulajdonosok
szövetségétől érkező előadó
- egy természetvédelmi szervezettől érkező előadó
- az egyetem ökológiai tanszékének oktatója
- a terület nemzeti parkjának munkatársa
- a határtérségben dolgozó kutatóhely munkatársa.
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4. alkalom: Két-három meghívott nemzeti park előadása arról, hogyan
befolyásolja a környezet változása a park életét: feladatkörét,
munkamódszereit, erőforrás-állományát stb.
-

Elérendő célcsoport:
- természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak
- projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok
- erdőgazdálkodók/erdőtulajdonosok
- Programterületen lévő magyar és osztrák erdészeti (részvény)társaságok
/egyesületek
- Projektterületen kívül eső, de programterületen lévő regionális
közigazgatási szervezetek
- Nyugat-dunántúli Megyei Kormányhivatalok / Járási Hivatalok / Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztályai
- Agrárminisztérium
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Mezőgazdásági Ügyekért, Régiókért és Turizmusért felelős Szövetségi
Minisztérium
- Osztrák Szövetségi Erdőgazdasági Rt.
- Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
- Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
- Osztrák Táj & Erdészeti Társaságok Egyesülete
- Programterületen lévő biodiverzitással foglalkozó intézmények,
közfinanszírozású, valamint nonprofit kutatóhelyek

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)

7. Bilaterális erdészeti kétnapos tanulmányút – PP2 [K.C.2.4 közvetlen kimenet]
-

Tervezett résztvevői szám: min. 25 fő

-

Tervezett időtartam: két nap

-

Megvalósítás tervezett ütemezése: 2021. őszétől 2022. december 31.-ig
(kezdési időpont a COVID-19 járványhelyzet függvényében változhat).
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-

Helyszín-választás: tematika határozza meg.

-

Tematika: min. egy magyar és/vagy osztrák oldali gyakorlati szempontból
jelentőséggel bíró helyszín bemutatása „assisted migration” gyakorlati
alkalmazása vonatkozásában. Tolmácsolás biztosításával.

-

Elérendő célcsoport:
- természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak
- erdőgazdálkodók/erdőtulajdonosok
- Programterületen lévő magyar és osztrák oldali erdészeti
(részvény)társaságok/ egyesületek
- Projektterületen kívül eső, de programterületen lévő regionális
közigazgatási szervezetek
- Nyugat-dunántúli Megyei Kormányhivatalok / Járási Hivatalok / Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztályai
- Agrárminisztérium
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Mezőgazdásági Ügyekért, Régiókért és Turizmusért felelős Szövetségi
Minisztérium
- Osztrák Szövetségi Erdőgazdasági Rt.
- Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
- Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
- Osztrák Táj & Erdészeti Társaságok Egyesülete
- Programterületen lévő biodiverzitással foglalkozó intézmények,
közfinanszírozású, valamint nonprofit kutatóhelyek

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)

8. Közös háromnyelvű digitális oktatási tananyag-csomag kidolgozása [K.C.4.1
közvetlen kimenet]
-

Összesen 2 darab (1 az általános iskolai (felső tagozat) pedagógusok és 1
középiskolai pedagógusok számára) tematikus munkafüzetet magában foglaló
oktatási tananyag kidolgozása.

-

Téma: klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatása egyetemesen és a magyar és
osztrák határtérségben

-

Nyelvenként 8-12 oldal/tananyag
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-

Elérendő célcsoport:
- Projektterületen lévő általános iskolák és középiskolák
- Projektterületen lévő általános iskolás és középiskolás diákok, szüleik
- Projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)

9. Közös kétnyelvű erdőismereti foglalkoztató füzet [K.C.4.2 közvetlen kimenet]
-

Közös kétnyelvű feladatokat tartalmazó füzet életkori sajátosságoknak
megfelelő játékos feladatokkal gyerekek (általános iskola - alsó tagozat)
számára, amely játékosan közvetíti az erdők ökológiai értékeinek fontosságát,
és a magyar és osztrák határtérség jelentősebb arborétumaival kapcsolatos
ismereteket. [A4 méret, összesen 12-16 oldal, 3000 példányban]

-

Elérendő célcsoport:
- Projektterületen lévő általános iskolák és középiskolák
- Projektterületen lévő általános iskolás és középiskolás diákok, szüleik
- Projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)
Közös oktatófilm [K.C.3.1 közvetlen kimenet]

10.
-

Összesen kb. 10-15 perces tudományos ismeretterjesztő film középiskolások
számára, fő témája: klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatása egyetemesen és
az osztrák-magyar határtérségben, 1 magyar és 1 német hangsávval, angol
felirattal, lehetőség van animáció használatára:
- Az erdő fontossága
- Hogyan alakul a térség erdőtakarója
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- Milyen klímaváltozás miatti problémák vannak
- És erre milyen technikai megoldások léteznek.
-

Elérendő célcsoport:
- Projektterületen lévő általános iskolák és középiskolák
- Projektterületen lévő általános iskolás és középiskolás diákok, szüleik
- Projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok

-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)
Bilaterális sajtónyilvános projektzáró rendezvény
[K.C.5.1 közvetlen kimenet]

11.

-

Vas megyében tartandó konferencia a média képviselőin kívül állami,
regionális és helyi döntéshozók meghívásával: sajtótájékoztató, szakmai
előadások, beszámoló az elért projekteredményekről, jövőbeli lépésekről,
terepi programmal egybekötve.

-

Elérendő célcsoport:
- természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak
- erdőgazdálkodók/erdőtulajdonosok
- Programterületen lévő magyar és osztrák erdészeti (részvény)társaságok/
egyesületek
- Projektterületen kívül eső, de programterületen lévő regionális
közigazgatási szervezetek
- Nyugat-dunántúli Megyei Kormányhivatalok / Járási Hivatalok / Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztályai
- Agrárminisztérium
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Mezőgazdásági Ügyekért, Régiókért és Turizmusért felelős Szövetségi
Minisztérium
- Osztrák Szövetségi Erdőgazdasági Rt.
- Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
- Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
- Osztrák Táj & Erdészeti Társaságok Egyesülete
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- Programterületen lévő biodiverzitással foglalkozó intézmények,
közfinanszírozású, valamint nonprofit kutatóhelyek
- Projektterületen lévő általános iskolákban és középiskolákban tanító
pedagógusok
-

Bevont stratégiai partnerek:
- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Sárvári Tankerületi Központ
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung
Forstwirtschaft)

A kommunikációs munkacsomagban szereplő disszeminációt biztosító
tevékenységeken kívül a partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a
projekteredmények minél szélesebb körű hasznosításának biztosítására,
kiterjesztve és biztosítva a projekt célcsoportjainak elérését:
A partnerek tervezik, többek között:
-

az elkészült info flyer megküldését a megye/tartomány helyi önkormányzatai
számára,
a szaporítóanyag mozgatás stratégia átadását a régiós és országos
szakintézményeknek/szervezeteknek tovább-felhasználás céljából,
és a digitális tananyag és oktató film továbbítását a régiós és országos
pedagógus szervezeteknek ismeretátadás céljából.
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1. számú melléklet
Sajtómegjelenés sablon
Esemény, projekt tevékenység, projekt résztevékenység figyelemfelkeltő címe
(max. 100 karakter szóközzel):
…………………………………………………………………………………………………
Esemény, projekt tevékenység, projekt résztevékenység leírása 5-6 mondatban
(saját nyelv használata):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A megküldött min. 2 max. 4 fotó file neve:
1.

…………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………...

3.

……………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………

Eseményhez, projekt tevékenységhez, projekt résztevékenységhez köthető
linkek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó neve:
……………………………………………………………………………………
Elérhetősége:
…………………………………………………………………………………….

