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Visszatekintés az OPTAIN varsói közgyűlésére 
 

2021 szeptemberében a Varsói Élettudományi Egyetemen (SGGW) háromnapos 
rendezvényt tartottak a lengyelországi SGGW Vízügyi Központban. A COVID 
helyzet ellenére a legtöbb partner személyesen vett részt a találkozón, hogy 
bemutathassa eredményeit, és részt vehessen a szervezők, munkacsoport vezetők 
és a projektkoordinátor által szervezett műhelymunkákon. 

A rendezvény kezdetén Prof. Dr. Martin Volk ismertette a plenáris ülés céljait és 
napirendi pontjait:  a  munkacsoportok előrehaladását bemutató előadásokat, a 
mintaterületeken folyó munkák és vizsgálatok összefoglalóit előadásokat és a 
csoportos megbeszélések fontosabb témáit. A csoportos megbeszélések 
párhuzamosan és eltérő formában zajlottak például: kötöttebb workshop-ok, 
valamint kötetlenebb megbeszélések (worldcafé, open space) keretében, illetve 
poszterek bemutatásával. 

A nyitóülésen vendégelőadóként Prof. Dr. Tomasz Okruszko, MScEng, a Varsói 
Élettudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese is felszólalt. 
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A három nap napirendjét a projekt munkacsoportjai (WP) szerint osztották fel. Az 
első nap a WP1 és WP2 a mintaterületek érdekelt csoportjainak bevonásárt és az 
NSWRM intézkedéseket (prioritások meghatározása, katalogizálás, 
teljesítménymutatók) ismertette A második nap a WP3, WP4 és WP5 az adatokra, 
a modellek felállítására, a forgatókönyvekre és a gazdasági felmérések 
bemutatására fókuszált.  A helyszín utolsó napja a WP6, WP7 és WP8 számára volt 
fenntartva, témáik között szerepelt a szakpolitika, a szintézis, a projektben 
keletkező eredmények és ismeretek terjesztése és a projektmenedzsment.  

 

A résztvevőket kisebb csoportokra osztották, így felváltva vehettek részt a 
különböző workshopokon. Ez nagyban elősegítette az aktív részvételt, továbbá, 
hogy a résztvevők kifejthessék álláspontjukat egy adott témával kapcsolatban. 

Az OPTAIN projekt már most figyelemre méltó eredményeket ért el. A legfőbb 
bemutatott eredmények között szerepel: 

 a keretrendszer kialakítása (projekt- és esettanulmány-menedzsment, 
közös munkaterület és kommunikációs formátumok, weboldal és közösségi 
média, képzések és műhelymunkák) 

 a feladatspecifikus megközelítések kidolgozása (szereplők bevonása, 
NSWRM azonosítása, mutatók fejlesztése, adatgyűjtés harmonizációja, 
modellezési koncepciók, szakpolitikai elemzés, kommunikáció/terjesztés) 

 a munka megkezdése a mintaterületeken (érdekelt felek feltérképezése, 
MARG létrehozása, helyi NSWRM, adatok és modellek megismerése) 

Nagy hangsúlyt fordítottak a projekt jövőjének, valamint a 2022 végéig 
megvalósítandó legfontosabb mérföldkövek és eredmények megvitatására. 
Fontos megemlíteni a természetes, kisléptékű vízvisszatartásó intézkedések 
(NSWRM) katalógusát is, amelynek középpontjában a megoldások 
felparaméterezése és a környezeti, valamint tarsadalmi-gazdasági mutatói állnak. 
Emelett szó volt az adatok előfeldolgozásának szükségességéről (modell bemeneti 
adatok, éghajlati adatok stb.),  hiányzó adatok előállítási lehetsőségeiről, a 
modellezési protokollok felépítéséről, a szakpolitikák harmonizációjára vonatkozó 
ajánlásokról és a tanulási környezet kialakításáról - egy olyan platform létrehozása 
a cél, amely a projekt eredményeit a jövőben a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszi.  
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Miután a rendezvény a fő helyszínen véget ért, a lengyel partner bemutatta a 
mintaterületüket, Felső-Zglowiaczka-t, ahol a partnerek megfigyelhették a projekt 
eddigi intézkedéseinek gyakorlati következményeit és eredményeit. 

  
 

A partnerek újabb találkozókra készülnek: ez egyik a tavasszal megrendezésre 
kerülő második többszereplős referenciacsoport találkozó, valamint a következő 
plenáris ülés, amely a tervek szerint 2022. szeptemberében Balatongyörökön, az 
Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) szervezésével kerül megrendezésre. 

 

  

  
 

 

Szerző: Jergus Semko 


