
A szövetség partnerként részt vállal a „Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-

2014.” támogatás segítségével folyó kapacitásfejlesztés és intézményközi együttmű-

ködési projekt megvalósításában. A vezető partner BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság irányításával folyó nemzetközi együttműködés célja,hogy intézmény 

fejlesztés keretében egy komplex, innovatív, helyi szinten működő integrált kataszt-

rófa védelmi rendszer elem jöjjön létre.  A Finanszírozási Mechanizmus  benyújtott 

sikeres pályázat fő célja a Katasztrófavédelmi Örsök hatékonyságának növelése és az 

előrejelzési rendszer kapacitás bővítése és humán erőforrás fejlesztése. A közös te-

vékenység célja, hogy kidolgozzon egy új intézményesített helyreállítási és kárkezelé-

si rendszert Magyarországon. A projekt fontos célja, hogy ötvözze a térbeli tervezést 

a kockázati menedzsmenttel Magyarországon. A projekt keretrendszerén belül, az 

ország teljes területét lefedő helyi katasztrófavédelmi őrsök kerülnek fejlesztésre. A 

helyi szinten számukra kerül kialakításra, egy informatikai háttértámogató rendszer 

az operatív együttműködés végrehajtás támogatására.  

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi ülése 

keretében megtartotta Norvég Civil Támogatási Alap 

Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű 

Kapacitásfejlesztése.  

HU11-0006-HU11-PP3-2013 projekt első rendezvényét.  
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A projekt célja a katasztrófavédelem mint államigazgatási szerv intézmény 
rendszerének kapacitás fejlesztése. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség pro-
jekt feladata a civil társadalom bevonása, együttműködés helyi szinten. A pro-
jekt megvalósítása az állampolgároknak, iskoláknak és a civil társadalom in-
tegrált katasztrófavédelmi rendszerben részt vevő önkéntes szervezeteknek is 
szerepet biztosit a célterületen. Magyar Polgári Védelmi Szövetség és területi 
szervezetei e területen meglévő sok éves tapasztalatával segíti projekt céljai-
nak megvalósulását . Az elnökség meghallgatta a szövetség projekt menedzs-
mentjének beszámolóját és javaslatát a szövetség feladatainak végrehajtásá-
ról. A szövetség helyi szinten szervezi a létrehozandó intézményrendszer meg-
ismertetését és a lakosság felkészítését egy kampány keretében, melynek fon-
tos eleme a lakossági fórum. Az interaktív esemény megrendezésével a helyi 
szinten nemcsak az információk átadására közvetítésére, hanem a problémák 
összegyűjtésére kezelésére a fejlesztés visszacsatolására is megoldást keres 
projekt. A kampányt különböző elsősorban lakosság, és helyi célcsoportok 
(ifjúság, Időskorúak, fogyatékkal élők) részére szeretnénk szervezni. A kam-
pány a helyi veszélyezettség figyelembe vételével felkészít, a káresemények 
rendkívüli helyzetek kezelésére. A szövetség másik fontos feladata a Helyi 
szintű kiképzési együttműködés feladat keretében a Helyi Szintű Együttműkö-
dési Gyakorlások tervezése, szervezése, végrehajtása a lakkosság biztonsága 
érdekében. A gyakorlás célja helyi szinten a kialakított Katasztrófavédelmi őrs 
vagy őrsök illetőségi területén a hivatásos kapacitás és helyi civil erők közt 
erősítse együttműködést helyi civil társadalom kapacitásainak bevonását. A 
gyakorlás növeli az állami önkormányzati és a civil kapacitások együttes haté-
konyságát. Az elnökség egyetértett a beszámolóval és a megyei szervezetek 
képviselői segítségével megkezdte a feladatok tervezését. Az első projekt ren-
dezvénnyel megkezdődött a közel kétéves a szövetség önkénteseire épülő fej-
lesztői munka. A területi szervezetek felmérik, kapacitásokat egyeztetnek a 
megvalósításban érdekelt és bevonandó szervezetekkel. Az elnökség meg-
kezdte a végrehajtás feltételeinek megteremtését a résztvevők kiválasztását, 
felkérését a hatékony munka érdekében. Remélve hogy fejlesztéssel megvaló-
suló projektcélok tovább növelik mindannyiunk közös érdekét a lakkosság biz-
tonságát. 
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A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszakáról szóló Együttműködési Megállapodás 

(Memorandum of Understanding) aláírására a donor 

ország Norvég Királyság és Magyarország között 2011 

októberében került sor. Az együttműködési megálla-

podást a Kormány a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rende-

lettel hirdette ki. A támogatás átfogó célja a gaz-

dasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 

valamint a Magyarország és a donor ország közti 

kétoldalú kapcsolatok erősítése. A kétoldalú kap-

csolat erősítésére a program keretében Norvég ki-

rályság donor ország intézményeivel és szervezetei-

vel nyílik lehetőség. 

 

A támogatási konstrukció címe: "Kapacitásfejlesztés 

és intézményközi együttműködés a Kedvezményezett 

ország és Norvégia közintézményei, helyi és regio-

nális szervei között" A program keretében lehetőség 

nyílik az államigazgatási szervek számára projekt  

elképzeléseik benyújtására és a támogatás  segítsé-

gével történő megvalósítására . 


