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CEEweb Közhasznúsági Jelentés 2016

A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén
keresztül. 1994-ben került bejegyzésre, mára 20 országból 51 taggal rendelkezik, akik aktívan
tevékenykednek a középkelet-európai régióban. Míg a CEEweb széles körben foglalkozik
európai és regionális politikákkal, tagjai négy tématerülettel foglalkoznak kiemelten a
következő Munkacsoportokban (Mcs): CITES, Natura 2000, Vidékfejlesztés és Fenntartható
Turizmus. Ezeken kívül 2007-ben a hálózat megalapította Szakpolitikai Munkacsoportját,
amely horizontális politikai megoldásokat dolgoz ki a biodiverzitás-csökkenést kiváltó okok
kezelésére. A hálózat munkáját a kilenc tagból álló Elnökség irányítja.
Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok
számtalan egyéb tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről
megtalálhatóak honlapunkon: www.ceeweb.org.

Natura 2000 kezelése és támogatása
A CEEweb tagja egy, az ECNC által vezetett konzorciumnak, amely a Natura 2000-es
biogeográfiai szemináriumokat szervezi. Áprilisban a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a WWF
Magyarországgal együttműködésben szerveztünk egy műhelymunkát az invazív idegen
fajokról. Októberben két szeminárium került megrendezésre: a Boreális Vilniusban,
Lettországban és az Atlanti Ennistymonban, Írországban. A CEEweb mindkét
szemináriumon két munkacsoport megbeszélését is vezette és közreműködtünk az
eredményekről készült jelentésben.
A CEEweb aktívan kiáll Európa természeti kincseinek megőrzéséért az EU természetvédelmi
irányelveinek megőrzésén keresztül. Az Európai Uniós és hazai politikusok mellett számos
más érintettet is megszólító kampányunkban a Natura 2000 társadalmi-gazdasági előnyeit
és a természet és gazdaság közötti együttműködés különféle módjait mutatjuk be különkiadványok segítségével (Tájékoztató a Natura 2000 társadalmi-gazdasági előnyeiről és
pozitív példákról az üzleti életből). A Natura 2000 népszerűsítése érdekében egy informális
támogatói csoport (Natura 2000 Barátai) kiépítésén is dolgoztunk, amelynek már több mint
40 résztvevője van számos szektorból és országból, illetve közösségi média kampányt
folytattunk a Facebook-on és Twitter-en. Ezenfelül a Natura 2000 az Európai Természet a
Green-Go Rövidfilm Verseny egyik kategóriáját is képezte. Áprilisban a Bolgár Biodiverzitás
Alapítvánnyal közös szervezésben kapacitásépítő műhelyfoglalkozást tartottunk az ún.
Fitness Check és a Natura 2000 kapcsán.
Zöld Infrastruktúra
Az Eftec-kel, ECNC-vel, Enetjärn Natur AB–vel és az Antwerpeni Egyetemmel együtt a
CEEweb részt vett az Európai Bizottság “Technical support to the promotion of ecosystem
restoration in the context of EU Biodiversity Strategy to 2020” projektjében. A projekt
előzetes eredményeit bemutatták az EHF Munkacsoport GIIR megbeszélésen júniusban, a
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10. Európai Ökológiai Helyreállítás Konferencián augusztusban illetve egy brüsszeli
helyreállítás műhelymegbeszélésen szeptemberben. Tevékenységeink során törekedtünk a

Zöld Infrastruktúra területrendezésbe való beépítésénék előmozdítására is, szerveztünk egy
Zöld Infrastruktúra workshopot közép-kelet-európai fővárosokra fókuszálva, és
megerősítettük együttműködésünket az ICLEI, IUCN és más városok keretein belül
tevékenykedő szervezetekkel. A Horizon 2020 Tanácstestületének tagjaként a Zöld
Infrastruktúra Horizon 2020 fő célkitűzéseibe való integrálásáért szólaltunk fel.
A CEEweb folytatta szakértői tevékenységét az Európai Bizottság EHF Zöld Infrastruktúra
Munkacsoportjában. Aktív résztvevői és szakmai tanácsadói szerepet vállaltunk a transzeurópai Zöld Infrastruktúra hálózattal (TEN-G) kapcsolatos vitákban és ötletek
kidolgozásában az EEB, Birdlife International és WWF EPO szervezetekkel
együttműködésben. A European Green Infrastructure Practitioners’ Network and Learning
Alliance LinkedIn csoportot továbbra is vezettük, amely tagjainak száma jelentősen megnőtt
a 2016-os év folyamán. A CEEweb emellett a www.ceeweb.org weboldalon elérhető Zöld
Infrastruktúra Tudásközpont kiterjesztésén illetve a Zöld Infrastruktúra vízügyi,
egészségügyi, területrendezési és mezőgazdasági szektorokba való beépítésén is dolgozott, és
szorgalmazta ezek integrálását a különböző szektorális találkozókon, kétoldalú
megbeszéléseken és eseményeken (előadást tartottunk például az IEEP Egészség és
Természet Konferencián, és részt vettünk a Zöld Héten, az Antwerpeni Ökoszisztéma
Szolgáltatás Konferencián, a Zöld Infrastruktúra Technikai workshopon, illetve a Nature
Directors Meeting-en).
Biodiverzitás Stratégia, különös tekintettel a 2. Célkitűzésre
A CEEweb vezető partnerként vett részt egy vízi élőhelyek helyreállításával foglalkozó
projektben, amely keretein belül három vízi élőhelyet állított helyre Észtországban,
Szlovákiában és Romániában az Észt Természet Alapítvány, a BROZ és a Milvus Csoport
tagszervezetekkel együttműködésben. Felmértük a vízi élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásait
és feltérképeztünk 16 vízi élőhely helyreállítási közép-kelet-európai projektet és az azokhoz
kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatásokat. A MAES projekt keretében 91.000 hektárnyi
Natura 2000 terület ökoszisztéma szolgáltatásait mértük fel Romániában a Milvus
Csoporttal közösen.
Fenntartható Turizmus
A CEEweb és a Fenntartható Turizmus Munkacsoport az ÖTE vezetésével a “Support for the
Implementation of the Strategy for Sustainable Tourism Development in the Carpathians”
projekten dolgozott, amelyet a Német Szövetségi Köztársaság Környezet-, Természet és
Atombiztonsági Szövetségi Minisztériuma nevében a Német Szövetségi Környezetvédelmi
Hivatal (UBA) finanszírozott. Létrehoztunk egy külön online adatbázist, amely projekteket,
kézikönyveket és pénzügyi mechanizmusokat ismertet a Kárpátok Egyezmény egyes
országaiból. A Kárpátok Egyezmény Fenntartható Turizmus Munkacsoport megbeszélésén is
részt vettünk áprilisban Brasovban és decemberben Bécsben, ahol a Kárpátok Koordinációs
Platformért szólaltunk fel és a civil szervezetek összehangolt álláspontját képviseltük többek
közt a zöld infrastruktúra és ökoszisztéma szolgáltatások integrálásáért a turizmusba.
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Vidékfejlesztés és Mezőgazdaság
A CEEweb számos különböző érintettet megszólaltató megbeszélésen szólalt fel a jelenlegi
KAP célravezetőségi vizsgálata (Fitness Check) elvégzésének fontossága mellett. A CEEweb
több jelentős európai szinten tevékenykedő civil szervezettel és hálózattal együttműködésben
(többek között az Európai Környezetvédelmi Iroda, a Birdlife Europe, a WWF Europe, és az
IFOAM EU) hívta fel a figyelmet a KAP kifizetések “zöldítése” sikertelenségének okaira,
amelyeket egyértelműen mutat be a Bizottság elnökének, Juncker úrnak 2016 márciusában
(itt elérhető) címzett levél. Az EU mezőgazdasági biztosa, Phil Hogan úr is kapott egy levelet
2016 szeptemberében: a levél ugyanúgy a Közös Agrárpolitika célravezetőségi vizsgálatának
(Fitness Check) szükségességét hangsúlyozza. Az európai szintű érdekképviseleti
tevékenységek során világossá vált számunkra, hogy a KAP támogatások vidéken tapasztalt
hatásairól rendelkezésre álló információ hiányos. Ez ösztönözte a CEEweb-et egy új mutató,
a Fenntartható Vidékfejlesztési Index megalkotására, amely támogatja érdekképviseleti
munkánkat. Két workshop keretében is szó esett a módszertan fejlesztéséről, március 11-én
Belgrádban és október 16-án Budapesten. Októberben 80 fő részvételével szerveztünk egy
CEEweb Akadémiát is, ahol a KAP és Zöld Infrastruktúra témakörök kaptak kiemelt
figyelmet. A CEEweb emellett a Társadalmi Párbeszéd Csoportban (Civil Dialogue Group) is
aktív szerepet vállal: részt vett a Klíma és Környezet illetve a Vidékfejlesztés (az SRDI
bemutatása során) csoportokban, és hozzájárul a KAP “zöldítését” és közvetlen kifizetéseit
megvitató csoport munkájához is. A CDG a Bizottság (szervező) által létrehozott megbeszélés
olyan formája, ahol különféle érintettek információkat osztanak meg egymással és
megvitatják a politikai napirenden lévő kérdéseket.
A CEEweb az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (European Network of Rural Development) és
az Európai Innovációs Partnerség a Mezőgazdaságért (European Innovation Partnership for
Agriculture) tevékenységét is támogatja. A CEEweb ezenfelül aktív tagja a Fenntartható
Élelmiszer és Gazdálkodás Platformnak (Sustainable Food and Farming Platform (SFFP)),
amely a fenntartható élelmiszer -és agrárpolitikával foglalkozó brüsszeli székhelyű civil
szervezeteket képviseli.
Márciusban szerveztünk egy konferenciát kisgazdálkodóknak, hogy segítsük őket a jelenlegi
KAP működését illetően és támogassuk őket a nyereséges és fenntartható működésben. Erről
egy kiadványunk is megjelent. A CEEweb Cork-ban a Cork 2.0 konferencián is jelen volt és
hozzájárult az új corki nyilatkozat kidolgozásához.
A KAP kifizetésekről ezenfelül megjelentítettünk egy szórólapot is, valamint számos
kommunikációs csatornán hangsúlyoztuk ennek fontosságát (Facebook, Twitter, Green-Go
kisfilmverseny külön kategóriája a kisléptékű mezőgazdaságról)..
Többéves Pénzügyi Keret
A CEEweb a 2021 utáni Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual Financial Framework (MFF),
az EU következő költségvetési ciklusa) témakörével is elkezdett foglalkozni
fenntarthatóságának ellenőrzése céljából. Egy online kérdőív összeállításán kezdtünk el
dolgozni, amely az érintett felek megkeresését segíti elő, illetve összehívtunk az MFF
megvitatására egy olyan Tanácsadói Csoportot az SDG Watch Europe keretében, amely
decemberben tartotta első megbeszélését. A CEEweb a Költségvetési Főigazgatósággal (DG
BUDG) is szervezett egy megbeszélést és részt vett az Európai Parlamentben egy az MFF
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félidei felülvizsgálatát megvitató workshopon. Szeptember 27-én részt vett az EU Budget
Focused on Results (EU Költségvetés Eredményekre Irányuló) Konferencián, ahol
megosztotta nézeteit a következő MFF-ről a megfelelő Bizottsági tagokkal és Európai
Parlamenti képviselőkkel. A jelenlegi MFF költésekről egy infografikát is megjelentettünk.
CITES
A CEEweb és tagszervezetei, a Milvus Csoport és a Salamandra részt vettek a CITES COP17
konferencián Dél-Afrikában, ahol a közép-kelet-európai civil szervezeteket képviselték.
Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért és kampány a
fenntarthatóbb erőforráshasználatért
Európai partnereivel együtt a CEEweb folytatja európai kampányát a nyersanyagok
fenntartható kitermeléséért és felhasználásáért az Európai Unióban. A kampány részeként
médiamegjelenések és a Green-Go Verseny segítségével az erőforrásfelhasználásra vonatkozó
kommunikációs tevékenységeket folytatunk, érdekképviseleti munkát végzünk az EU
konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló szabályozásaira vonatkozóan, és
együttműködést folytatunk vállalkozásokkal a körforgásos gazdaság előmozdításáért az
erőforráshasználat csökkentése érdekében. A CEEweb az Európai Koalíció az Erőforrás
Használat Csökkentéséért képviseletében augusztusban Budapesten egy tudományos
workshop társszervezője is volt, ahol a résztvevők a fenntartható fogyasztás és társadalmi
igazságosság összefüggéseit vitatták meg.
Tudatosságnövelés és kommunikáció
2016 eleje óta a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület számos tudatosságnövelő
kampány kezdeményezője és résztvevője volt. Néhány kampány már lezárult, mások még
folyamatban vannak:
1. Stop Mad Mining (Állítsuk meg az őrült bányászatot)
A kampány célja az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét és növeljék tudatosságukat a
bányászatról, túlfogyasztásról illetve a kapcsolódó EU-s szakpolitikákról (a
konfliktuszónákból származó ásványkincsek szabályozásának tervezetéről). A kampány
kulcsüzenete: kiállunk az etikus bányászatért és erőforrásfelhasználásért.
Az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: a civil szervezetek konfliktuszónákból származó
ásványkincsek szabályozásáról szóló Financial Times-ban megjelent közös hirdetése; az “írd
alá a petíciót” gomb közzététele a CEEweb a Biológiai Sokféleségért weboldalon; a
magyarországi Afrika Expón való részvétel – a látogatók személyesen írták alá a petíciót;
Hajdu Klára, szakpolitikai szakértő rádióinterjúja a témában; a kampányhoz kapcsolódó
hírek közzététele a CEEweb weboldalán; illetve közösségi média megjelenések: megosztások
a Stop Mad Mining és a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület Facebook oldalain. A
teljes elért közönség becsült száma 748,877.
2. Ökológiai Túllövés Napja
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért csatlakozott a Globális Lábnyom Hálózat (Global
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Footprint Network) #pledgefortheplanet kampányához, hogy felhívja a figyelmet a közelgő
Ökológiai Túllövés Napjára – arra a napra, amikor kimerítjük a Föld természeti
erőforrásainak éves készletét. Ez a nap 2016-ban augusztus 8-ra esett, és a CEEweb
egyéneket és szervezeteket invitált arra, hogy egyszerű fogadalmak segítségével adjanak
hangot elkötelezettségüknek az energiafogyasztás csökkentéséért.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért weboldal, Facebook oldal és Twitter fiók szolgált külső
online csatornaként. Az erőforrásfelhasználás csökkentéséért küzdő
európai
kampánypartnereinket és a médiát emailen keresztül tájékoztattuk a kampányban felvállalt
szerepünkről. Készítettünk tájékoztató anyagokat videók, vizuális anyagok, sajtóközlemények
illetve a honlapra és közösségi média oldalakra feltöltött tartalmak formájában. A teljes elért
közönség becsült száma 297,000.
3. Green-Go Rövidfilm Verseny és Fesztivál
A 6. nemzetközi filmversenyt 2016 májusában hirdettük meg – a filmek beadási határideje
október 31 volt. A nyerteseket november 18-án hirdettük ki.
Hivatásos és amatőr filmkészítők három kategóriában pályázhattak: A kicsi szép!,
Körkörösség, és Cselekedj a Természetért!.
A CEEweb weboldala, Facebook, Twitter és YouTube fiókja illetve a Green-Go Facebook és
Twitter fiókja szolgált fő kommunikációs csatornaként. Ezenfelül nagy hangsúlyt fektettünk
az emailen keresztül történő tájékoztatásra (a CEEweb hírlevél terjesztése során is): partner
–és tagszervezeteket bevonva az információterjesztésbe emailek és hírlevelek kiküldése
révén, online csatornáikon keresztül; további civil szervezetek, filmiskolák, zöld témájú
fesztiválok, nemzeti parkok, természetvédelmi szervezetek, versenyhirdető oldalak, rövidfilm
szerzők, a filmkategóriákhoz kapcsolódó vállalkozások, illetve Facebook oldalak és csoportok
megkeresése révén. Az eddig elért közönség becsült száma 4,479,176.
A zsűri három tagból állt: Malatinszky Ákos a Gödöllői Egyetemről (Magyarország), Nat Page
az ADEPT Alapítványtól (Románia) és Vasilena Radeva, a Bolgár Független Színház
Egyesület (ACT – Independent Theater Association in Bulgaria) színésznője és
alapítója/tagja.
A Cselekedj a Természetért! kategória nyertes filmje Brigitta Katyina “ Too Cool to Be Killed”
animációja volt; a Körkörösség kategóriában Martin Pabis, Tammo Trantow és Andreas
Foerster “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” című filmje; az A kicsi szép!
kategóriában pedig Tess Rose “Muddy Footprint” című filmje szerezte meg az első helyet.
Minden film feltöltésre került a Green-Go honlapon. A közönség számára is lehetőség nyílt
szavazásra; a közönségdíj nyertese Mustapha Benghernaout lett – a “Today, Tomorrow”
című filmje 6,416 online szavazatot szerzett.
4. Zöldtető Szépségverseny
Ezt a nemzetközi fotóversenyt májusban hirdettük meg és a fotók beküldési határideje
október 30 volt. A kampány a zöld infrastruktúra fontosságára hívta fel a lakosság figyelmét a
zöldtetők és városi zöldterületek szépségének bemutatásán keresztül. A kampányban
együttműködtünk a Livingroofs.org, az Egyesült Királyság vezető zöldtető weboldallal és a
ZEOSZ, Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetséggel. Online kommunikációnkat a
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CEEweb honlapján, illetve a Facebook és Twitter oldalunkon folytattuk. A kampány során
fotóversenyek, civil szervezetek, zöldtető cégek és egyesületek felé közvetítettük a versennyel
kapcsolatos információkat, és támaszkodtunk partnereink kommunikációs csatornáira és
kapcsolataira is. Minden beérkezett fotót feltöltöttünk a CEEweb honlapjára, ahol az online
szavazás elérhető volt. Chris Bridgman “Green Chapel” fotója nyerte a közönségdíjat – fotója
összesen 257 szavazatot szerzett honlapunkon. Az “Egy Selfie a Városi Zöldben” kategória
nyertese Mark Stephen volt, az “A legjobb zöldtető a városban” kategóriában pedig Paolo
Palha vitte el az első díjat a Portugáliában készült Praça de Lisboa (Lisszaboni tér) című
fotójával.
Ezenfelül 12 kiválasztott fotóból 2017-es Zöldtető Naptár készült, amelyet postai úton és
elektronikusan is elküldtünk 104 Európai Uniós döntéshozónak és 1700 regionális és helyi
szintű hatóságnak a zöld infrastruktúra hatékonyabb finanszírozása érdekében.
Ezzel a versennyel és 7 nyelven közzétett felhívásával összesen 572,737 embert értünk el.
5. Natura 2000 Twitter kampány
A kampány két célkitűzésre összpontosított: nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra,
hogy nyilvánosságra hozza az ún. Fitness Check eredményeit, illetve arra törekedni, hogy ne
változtassanak a direktívákon.
A kampányt Natura 2000 tájékoztató füzet (a teljes füzet és .jpeg kivonat), vizuális anyagok,
Natura 2000 barátai történetek és az üzleti életből származó pozitív példák megosztásával
népszerűsítettük. A Twitteren folytatott kampányban a társadalmi-gazdasági előnyök
bemutatásával a kapcsolódó Főigazgatóságokat, az Európai Bizottság elnökét, Európai
Parlamenti képviselőket, újságírókat, aktivistákat, és más civil szervezeteket szólítottunk
meg. A Twitter-bejegyzéseket 187-en osztották meg, és 597,721 emberhez juttattuk el az
üzeneteket a bejegyzéseinket megosztó személyek és szervezetek követői körében. Az elért
közönség becsült száma pedig 268,870 ember Lettországból, Lengyelországból,
Magyarországról,
Bulgáriából,
Csehországból,
Spanyolországból,
Olaszországból,
Svédországból, Portugáliából, Németországból, Belgiumból, Észtországból, Finnországból,
Írországból, Franciaországból és az Egyesült Királyságból.
6. Zöld infrastruktúra beépítése az egészségügyi szektorba
340 kulcspozícióban lévő személyt (nemzeti hatóságokat, kapcsolódó Főigazgatóságokat, a
legfontosabb Európai Parlamenti képviselőket, az Európai Tanácsot, és Bizottságokat)
szólítottunk meg az Egészségügy és Zöld Infrastruktúra integrálásának előnyeit bemutató
ágazati tájékoztató közérthető változatával és a 2016-2017 folyamán fontos események (az
MFF és KAP félidős értékelés, természetvédelmi irányelvek relevanciája), előtt kicsúcsosodó
cselekvésre ösztönző felhíváson keresztül.
A People4Soil kampányban is részt vettünk. A Föld napján interaktív játékokat szerveztünk
iskolai csoportoknak.
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Hálózatépítés
Megerősítettük együttműködésünket civil szervezetek hálózataival, például a BirdLife
Europe, az Európai Környezetvédelmi Iroda, a Eurosite FOEE, IUCN, és WWF DCP
szervezetekkel. Tovább nyitottunk új területek felé – több együttműködést valósítottunk meg
városokkal (Budapest, Ljubljana, Prága, Varsó, Pozsony) és kapcsolódó szervezetekkel
(ICLEI), zöld infrastruktúra szakértőkkel (Deep Forest, Green4Cities, Livingroofs, ZEOSZ),
vállalkozásokkal (Körforgásos Gazdaság Alapítvány (Circular Economy Foundation) és
tanácsadó cégekkel (Adelphi, Deloitte, eftec).

Kapacitásfejlesztés
Egy 2 napos kapacitásfejlesztő tréningen képeztük munkatársainkat és önkénteseinket
májusban egy kommunikációs tréner közreműködésével. Októberben a tagok képességeit
fejlesztettük a KAP és Zöld Infrastruktúra témakörökben egy kommunikációs tréninggel
kiegészítve. Kapacitásépítő tevékenységeink folyamán fejlesztettük városok Zöld
Infrastruktúra
integrálására
vonatkozó
kapacitásait,
márciusban
segítettünk
kisgazdálkodóknak a pénzügyi életképesség és fenntarthatóság megvalósításában, áprilisban
pedig civil szervezetek Natura 2000 kapacitásait építettük Bulgáriában. Szakmai
tanácsadással segítettük a BalkanNatureNet, egy új, a Balkán térségben megalakult
biodiverzitás szakértői hálózat munkáját is.
Forrásgyűjtés
Folyamatosan figyelemmel kísértük a közelgő pályázati lehetőségeket, például az Interreg
2016-os kiírásait (Közép-Európa, Duna, Adrion, BalkanMed), a LIFE, Horizon 2020, DEAR,
releváns EU-s tenderek, EGT Norvég Alap és magánalapítványok felhívásait. Frissítettük a
CEEweb magánfinanszírozói adatbázisát és megvizsgáltunk 220 alapítványt relevancia
szempontjából. A releváns alapítványokat projekttervvel és szándéknyilatkozattal kerestük
meg:
● Beadtunk egy pályázatot a H2020 felhívásra természetalapú megoldások témakörben
(SC-5-10-2016) az ICLEI Európa vezetésével
● Beadtunk egy pályázatot a Közép-Európai Interreg tavaszi kiírására Zöld
Infrastruktúra a Városokban témakörben tagszervezetünk, a SEED Alapítvány
vezetésével és 6 közép-kelet-európai főváros részvételével (Budapest, Ljubljana,
Ferrara, Torino és Prága városi közigazgatásával, és a Varsói Tudományos
Akadémiával)
● Partnerként veszünk részt három Interreg pályázatban (Zöld Infrastruktúra és
közlekedés illetve fenntartható turizmus témakörben) (kettőt elfogadtak)
● Beadtunk két DEAR pályázatot Ökoszisztéma szolgáltatások és Éghajlatváltozás
mérséklése témában, előbbit főpartnerként, utóbbit társpartnerként Beadtunk négy
pályázatot a Nemzetközi Visegrád Alaphoz erőforrásfelhasználás és Zöld
Infrastruktúra témakörökben (egy sikeres))
● Elnyertünk és teljesítettünk egy “Duna régió technikai segítségnyújtási eszköz”
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●
●
●
●

projektet, amely révén 30+ új partnert ismertünk meg, akik vízi és gyepes élőhelyek
helyreállításával foglalkozó projekteken vagy projekt ötleteken dolgoznak
Beadtunk három pályázatot az Európai Bizottság tendereire 2. Célkitűzés, Természeti
tőke és Natura 2000 témában
Beadtunk egy pályázatot a Közép-Európai Kezdeményezéshez a 2017-es CEEweb
Akadémia finanszírozása céljából (sikeres)
Beadtunk egy pályázatot az Advocate Europe (Támogasd Európát) programhoz
Elküldtünk szándéknyilatkozatokat a BBVA Banknak, a Társadalmi Változás
Hálózatnak (Network for Social Change), a KR Alapítványnak és a Merkator
Alapítványnak

Tagszervezeteket is bevontunk a fent bemutatott pályázatokba, név szerint a Bolgár
Biodiverzitás Alapítványt, az Észt Természetvédelmi Alapítványt, az ÖTE-t, a Zöld Akciót, a
Lett Természetvédelmi Alapítványt, a Litván Természetvédelmi Alapítványt, a Milvus
Csoportot, a SEED-et és a Sunce-t.
Humán erőforrás
A CEEweb 2016-ban gazdagodott egy Biodiverzitás Szakpolitikai Koordinátorral, egy
brüsszeli irodában dolgozó Mezőgazdaság Szakpolitikai Koordinátorral, egy Natura 2000
koordinátorral, Kommunikációs Vezetővel, vizuális asszisztenssel, projekt asszisztenssel és
iroda vezetővel. Kiss Veronika is visszatért a szülési szabadságról. A CEEweb munkatársak
száma összesen 13-ra emelkedett. Számos országból (Bosznia és Hercegovina, Franciaország,
Olaszország, Magyarország, Egyesült Államok) érkeztek hozzánk gyakornokok és
önkéntesek, hogy segítsenek projektjeinkben.
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