
MEGHÍVÓ

PROGRAMTERVEZET

TERMÉSZET-ALAPÚ MEGOLDÁSOK MAGYARORSZÁGI HÁLÓZATÁNAK NYITÓRENDEZVÉNYE
KEHOP PLUSZ KEDVEZMÉNYEZETTI- ÉS MŰHELYTALÁLKOZÓ

A Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok  
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága  és az ICLEI (Local Governments for  
Sustainability) szeretettel meghívja 2022. október 18-i (kedd) rendezvényére, amelyre a 
Budapest Kongresszusi Központban, valamint online formában kerül sor. 

A rendezvény célja a természetalapú megoldásokkal kapcsolatos tudás megosztása, valamint 
az ilyen típusú beruházások finanszírozási lehetőségeinek bemutatása. A rendezvényen lehe-
tőség nyílik kapcsolatépítésre és közös gondolkodásra is. 

A konferencia témájában kevésbé jártas érdeklődőknek ajánljuk az itt található rövid 
ismertetőt.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

9:00 - 9:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

9:30 - 10:30 KÖSZÖNTŐBESZÉDEK, NYITÓ ELŐADÁSOK

10:30 - 12:00 BEVEZETÉS A TERMÉSZETALAPÚ MEGOLDÁSOKBA 
- KOMPLEX ESETSZIMULÁCIÓ ÉS ÖNKORMÁNYZATI JÓ GYAKORLATOK 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEK (LIFE, INTERREG, URBACT)  
KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK RÉSZVÉTELÉVEL

12:00 - 13:00 EBÉD

13:00 - 13:30 TEAM HUB BEMUTATKOZÁS ÉS BEVEZETŐ A MŰHELYMUNKÁHOZ

13:30 - 16:00 PÁRHUZAMOS MŰHELYMUNKA 3 HELYSZÍNEN 
- NEMZETKÖZI FORRÁSOK - INTERREG /  
   URBACT / LIFE PROJEKTGENERÁLÓ WORKSHOP 
- KEHOP+ PROJEKTGENERÁLÓ WORKSHOP 
- TEAM HUB TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE

16:00 - 16:30 ÖSSZEGZÉS, ZÁRSZÓ

.

https://drive.google.com/drive/folders/1ahbY5-_pLNHZ3F3m5c2KBpPe8LgbUp-A


A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az 
itt található űrlap kitöltésével lehetséges.

A regisztráció határideje 2022. október 5.

A rendezvényen személyes részvételre 150 fő részére biztosítunk lehetőséget. A regiszt- 
ráció során megadott email címre a későbbiekben további részletes tájékoztatást kül-
dünk az esemény programjáról, pontos menetéről, valamint az online csatlakozási  
lehetőségről.

A TERMÉSZET-ALAPÚ MEGOLDÁSOK MAGYARORSZÁGI HÁLÓZATÁRÓL:

A Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata, vagyis a TeAM HUb a természet- 
alapú megoldások széleskörű magyarországi elterjesztése ügyében elkötelezett szerveze-
tek és egyének szakmai közössége.
A természetalapú megoldások az ökoszisztémák védelmét, helyreállítását, a velük való 
fenntartható gazdálkodást szolgálják. Ezáltal kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás  
hatásainak mérséklésében, hozzájárulnak a szélsőséges időjárási események és termé-
szeti csapások miatti károk elkerüléséhez, a víz- és élelmiszerbiztonsághoz, valamint az 
egészséges és élhető városi környezet fenntartásához.
A természetalapú megoldások alkalmazásával kapcsolatos szakmai, műszaki, finanszí-
rozási és üzemeltetési ismeretek Magyarországon még kevéssé elterjedtek. A TeAM HUb 
célja, hogy fórumot biztosítson a természetalapú megoldásokkal kapcsolatos hazai és 
nemzetközi tudás, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására, valamint ösztönözze a 
kormányzati, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közötti párbeszédet és együttmű-
ködést a természetalapú megoldások széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében.
Nyitórendezvényünkön alkalmat kívánunk biztosítani az önkormányzati vezetőkkel, telepü-
lésfejlesztési szakemberekkel, tervezőkkel való személyes találkozásra, a természetalapú 
megoldásokról szóló ismeretek bővítésére, a fejlesztési igények és finanszírozási lehető-
ségek megismerésére, valamint a TeAM HUb jövőbeni tevékenységeinek meghatározását 
segítő közös gondolkodásra.
A Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózatáról itt olvashat bővebben.  
Híreinkről, eseményeinkről a @TEAM.HUB.BURST facebook oldalon tájékozódhat.

A TeAM HUb a Network Nature projekt keretében jött létre. A Network Nature projekt az 
Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjának támogatásával valósult 
meg, a Nº887396 számú támogatási szerződés alapján.

REGISZTRÁCIÓ:

Az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköze által társfinanszírozott

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7p843BBpOU8__GR4yA7E3qRgsd_gIbis4C9AKTn-AjcZgjw/viewform
https://networknature.eu/team-hub-term%C3%A9szet-alap%C3%BA-megold%C3%A1sok-magyarorsz%C3%A1gi-h%C3%A1l%C3%B3zata
https://www.facebook.com/TEAM.HUB.BURST

