1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
[ Hatályos: 2014.03.06 - ]

A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú, „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok
Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal
1. melléklet az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz1
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A 2014–2020 közötti programozási időszak tervezéséhez és
végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégiában kitűzött
célok elérését, valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő
Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT a
klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, a
gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást és a
vidékfejlesztést támogató öntözésfejlesztést ötvözi. Elkészítése
szorosan kapcsolódik a vízpolitika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (a
továbbiakban: Víz Keretirányelv) szerinti Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (a továbbiakban: VGT2),
amelyet 2015. december 22-éig el kell készíteni. E stratégia
alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló
vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a
társadalmi igények és a víz – mint környezeti érték – megőrzése
között, valamint a felszíni vizek és a felszín alatti vizek
megóvása, védelme és kezelése legjobb gyakorlatának
megvalósítása. A Víz Keretirányelv előírásainak teljesítését
szolgáló intézkedések – a VGT2 felülvizsgált intézkedési
programja által generált projektek – a 2014–2020 közötti
programozási időszakban valósíthatók meg európai uniós
társfinanszírozással.
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Az 1. melléklet az 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

