A pilisi félmilliárd
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Ünnepélyes keretek között indította útjára a Pilisi Parkerdõ Zrt. uniós
támogatásból finanszírozott természetvédelmi projektjét. A megnyitón az erdész- és természetvédelmi
szakma képviselõin túl a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács és civil zöld szervezetek tagjai, valamint az önkormányzatok
képviselõi is részt vettek.

Ügynökség igazgatója is részt vett. Rajtuk kívül a meghívottak között a zöld civil szervezetek, valamint az érintett önkormányzatok és a sajtó képviselõi is jelen voltak.
A projekt bemutatását ünnepélyes aláírási és faültetési ceremónia kísérte. Az
érdeklõdõk az ágazati képviselõk rövid
beszámolóiból képet kaphattak az erdészeti és természetvédelmi témájú európai

A Budakeszi úti Erdészeti Információs Központban indult útjára az erdészeti ágazat eddig legnagyobb, európai uniós forrásból finanszírozott természetvédelmi célú fejlesztési pályázata. A „Parkerdõ természetesen” nevet viselõ, másfél éves programra több mint 460 millió
forint támogatást nyert a projektgazda
Pilisi Parkerdõ Zrt. A rendezvényen az
erdész- és természetvédelmi szakma országos és regionális szinten egyaránt
képviseltette magát. Az esemény jelentõségét emelte, hogy azon a Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke és a Pro régió
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uniós források hazai jelentõségérõl és a
további pályázati lehetõségekrõl.
Az idén negyvenéves fennállását ünneplõ Pilisi Parkerdõ valóban eddig soha nem látott mértékû – 570 millió forintos – természetvédelmi fejlesztési programja az Európai Unió és a magyar állam 460 millió forintos támogatásával valósult meg. A közép-magyarországi operatív program keretében tavaly meghirdetett „Élõhelyek és élettelen természeti
értékek megõrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” címû pályázati konstrukció eddig nem látott lehetõséget
adott a mára sok tekintetben aktuálissá
vált beavatkozások szakszerû megvalósítására. A program nyitó rendezvényén
emléklapot írt alá és emlékfát ültetett dr.
Steiner Pál, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. Dr.
Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség ügyvezetõ igazgatója és Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatója.
A „Parkerdõ természetesen” nevet
viselõ program célja a Pilisi Parkerdõ
kezelésében lévõ védett természeti és
Natura 2000 területek s élõhelyek természeti állapotának megóvása, javítása.
A megvalósítás másfél éve alatt 32 községhatárban összesen mintegy 400
helyszínen akácosok és fenyvesek helyén õshonos erdõt ültetnek, visszaszorítják az agresszíven terjedõ bálványfát,
vizes mûtárgyakat tesznek átjárhatóvá,
egykori kõbányák földtani értékeinek
megmentésérõl gondoskodnak. Az uniós támogatás az elsõ lépés megtételéhez nyújt nagy segítséget, a születõ új
erdõk évtizeden keresztül tartó ápolásáról a Pilisi Parkerdõ gondoskodik. A
tervek és elképzelések a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság közremûködésével készültek. Kiemelt szerepet
kap a kommunikáció, ezen belül is a
zöld és egyéb civil szervezetek tájékoztatása a fejlesztések megvalósulásáról.
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