CEEweb for Biodiversity
1021 Budapest, Széher út 40., Hungary
Phone: +36 1 398 0135
Fax: +36 1 398 0136
ceeweb@ceeweb.org
www.ceeweb.org

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
TARTALMI BESZÁMOLÓ
2013
A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén
keresztül. 1994-ben került bejegyzésre, mára 20 országból 59 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 biodiverzitáscsökkenést kiváltó okok kezelésére. A hálózat munkáját a három tagból álló Elnökség,
valamint a szintén három tagból és a Mcs. elnökökből álló Nemzetközi Tanácsadó Testület
irányítja.
Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok
számtalan egyéb tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről
megtalálhatóak honlapunkon:
www.ceeweb.org
2013 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI
Globális összefogás a biodiverzitás megőrzéséért és a fenntartható fejlődésért
A erőforrás és területhasználatról szóló pán-európai együttműködés támogatása
A CEEweb hozzájárult a 2013. áprilisában Batumiban (Grúzia) megrendezett 6. “A Biológiai
Sokféleség Európában” elnevezésű konferenciához azzal, hogy egyrészt a konferencia
során bemutattuk nézeteinket, továbbá készítettünk egy háttéranyagot a Pán-európai
Biodiverzitás Platformban rejlő lehetőségekről a biológiai sokféleség csökkenése mögötti
hajtóerők kezelése kapcsán. Készítettünk továbbá egy állásfoglalást is a “Biológiai
Sokféleség Finanszírozó mechanizmusok a Föld valamennyi élőlényét szolgálják” című
dokumentumhoz.
Fenntartható Fejlesztési Célok
A CEEweb szoros együttműködésben az ANPED-el összeállított egy civil ajánlást a
fenntartható fejlesztési célokról, melyeket eljuttatott az EU és az ENSZ nyílt munkacsoportjai
számára is, továbbá a Közösségi médian keresztül a nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé tette. Szintén az ANPED-el szoros együttműködésben a CEEweb egy
összefoglalót készített arról, hogy az európai civil hálózatok (EEB, WWF, BL, FoEE, ANPED)
miként alkalmazzák a Rio +20 kötelezettségvállalásait.
A Biológiai Sokféleség Egyezmény
A CEEweb a Föld Barátai Európa (FoEE) közösen dolgozik azon, hogy értékeljük, milyen
mértékben értük el az Aichi célokat. Az adatokat 18 európai (uniós és unión kívüli) országból
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gyűjtöttük tagszervezeteink és minisztériumok közreműködésével, az eredményeket a
SBSTTA (A Biológiai Sokféleség Egyezmény Tudományos és műszaki tanácsadó kisegítő
testülete) 17. ülésén mutattuk be. Mindezek mellett áprilisban, Brüsszelben részt vettünk az
EU Biodiverzitás és Fejlődés szakértői munkacsoport találkozóján.
A Föld Barátai Magyarország társszervezésében kapacitásépítő tréninget tartottunk a
biológiai sokféleség (ide értve a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és Cselekvési Tervet is) és
annak finanszírozása témakörben. A tréning résztvevői a biodiverzitás jelenlegi
magyarországi helyzetét vitatták meg, továbbá felvázolták a veszélyeket és a lehetőségeket,
illetve a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket vitatták meg.
Biodiverzitással és Ökoszisztéma Szolgáltatásokkal Kapcsolatos Kormányközi
Platform (IPBES)
A CEEweb munkatársa részt vett a biodiverzitással és ökoszisztéma szolgáltatásokkal
kapcsolatos kormányközi platformnak (IPBES) a Pán-Európai Társadalmi Egyeztetés
alkalmából Lipcsében és a Kelet-Európai Konzultáció alatt Budapesten megrendezett
találkozóján és szakmai hozzájárulását adta annak munkaanyagához.
Az európai biodiverzitás politika kialakításának támogatása
Biodiverzitás stratégia 2020, különös tekintettel az ökológiai szolgáltatások
feltérképezésére és felmérésére, a No Net Loss célkitűzésre illetve a kártérítési és
helyreállítási (offsetting and restoration) célokra
A CEEweb több más civil szervezettel együtt részt vesz az Európai Bizottság No Net Loss
(NNL) munkacsoportjának munkájában, továbbá koordinálja az Európai Élőhely Fórum
(EHF) NNL munkacsoportjának tevékenységeit is. A kezdeményezés fő célja, hogy a
beruházások és fejlesztések által megcélzott nem védett területeken is biztosított legyen a
biológiai sokféleség megőrzése, habár komoly aggályokat vet fel a stratégia nem megfelelő
tervezése és a tervezés során a gazdasági érdekek dominanciája. A CEEweb az EHF-en
keresztül számos civil szervezettel együtt képviselte a biológiai sokféleség érdekeit hivatalos
dokumentumok szakmai véleményezésével, lobbi tevékenységgel, találkozókon való aktív
részvétellel és egy átfogó tanulmány elkészüléséhez való hozzájárulással
A CEEweb továbbá koordinálja az EHF 2-es Cél munkacsoportját, hogy koordinálja az
európai civil szervezeteket, hogy adjanak inputot az élőhelyrestauráció cél, a MAES illetve a
zöld infrastruktúrával kapcsolatban. A CEEweb emellett még részt vett a májusi restaurációs
műhelymunkán Brüsszelben és inputot nyújtott az ott formálódó dokumentumokra, illetve az
ehhez kapcsolódó találkozókon (CGBN, októberi restaurációs műhelymunka, stb.). Ezen felül
a CEEweb esettanulmányokat gyűjtött a restaurációval kapcsolatban, hogy további
ajánlásokat gyűjtsön össze a folyamatokban nemzeti szinten.
Ezen felül a szervezet részt vett az Európai Bizottság MAES projektjében az élőhely és fajok
megőrzésével kapcsolatban és véleményezett ehhez kapcsolódó dokumentumokat.
Ezen felül a 2013-as CEEweb Akadémia a Biodiverzitás Stratégia 2020 restaurációs célok
és a No Net Loss Kezdeményezés, illetve a MAES (Ökoszisztémák és ökoszisztémák
térképezése és vizsgálata) témájáról szólt.
Zöld Infrastruktúra, földhasználat és a 7. Környezetvédelmi Akcióprogram
Az ECNC-vel együttműködésben a CEEweb egy workshopot szervezett Budapesten számos
érintett számára, hogy közös Zöld Infrastruktúra projekteket tervezzenek és valósítsanak
meg. Mindezek mellett a CEEweb számos, közép-kelet európai példát gyűjtött össze már
megvalósult és jól működő helyi és/vagy nemzeti Zöld Infrastruktúra projektekről. A
workshop és az esettanulmányok alapján a CEEweb egy kiadványt állított össze a Zöld
Infrastruktúrából fakadó előnyökről. A kiadvány az esettanulmányok alapján az érintettek
számára megfogalmazott ajánlásokat tartalmaz arról, hogy miként lehet hatékonyan
integrálni a Zöld Infrastruktúra egyes elemeit a területrendezési politikákba, illetve válaszokat
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is tartalmaz a Zöld Infrastruktúra projektek tervezése és kivitelezése kapcsán felmerülő
leggyakoribb kérdésekre is. Mindezek mellett a “Helyi cselekvés a biodiverzitásért: a régiók
szerepe” elnevezésű második Európai Konferencia a Régiókról és Biodiverzitásról során a
CEEweb vezette a Zöld Infrastruktúra szekciót és társszervezői voltunk egy horvátországi
workshopnak novemberben, amely a Zöld Infrastruktúra ágazati megvalósításáról szólt.
A CEEweb továbbá a Zöld Infrastruktúrához kapcsolódó állásfoglalását az Európai Élőhely
Fórum Target 2 munkacsoportján keresztül a Region’s opinionon Green Infrastructure
tanácshoz is eljutatta és információt nyújtott a tagoknak és egyéb szervezeteknek a
stratégiáról.
A CEEweb továbbá három Magyarországi megyében gyűjtött információkat a földhasználati
módokról, védett területekről és a Zöld Infrastruktúra elemiről, amelynek eredményeit egy
jelentés formájában hozta nyilvánosságra.
Klímaváltozás és biodiverzitás
Ökoszisztéma alapú klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos intézkedéseket
vitattak meg a Natura 2000 workshop résztvevői Bulgáriában, valamint nemzeti szinten
Bulgáriában, Észtországban és Lengyelországban. A mezőgazdaság és az erdészet szerepe
a klímaváltozás hatásainak enyhítésében a CEEweb Akadémia során lett bemutatva. Az
UNFCCC COP18 eredményeit szakmailag értékeltük, a kapcsolódó állásfoglalásunkat
eljutattuk a Környezetvédelmi Tanács tagjainak. A CEEweb továbbá részt vett egy Kárpátmedencét érintő átfogó felmérésben, amely a klímaváltozás miatti sérülékenységet és az
ökoszisztéma alapú alkalmazkodási intézkedéseket kutatta a Kárpátokban.
CITES - A vadkereskedelem monitoringja a régióban
A CITES munkacsoport tagjai részt vettek a CITES COP16-on Bangkokban ahol résztvevői
és alakítói voltak az egyes fajokat érintő tárgyalásoknak (pl.: cápafajok és jegesmedve). A
COP alatt a CEEweb munkacsoport tagjai a Cop résztvevői számára terjesztették azokat a
kiadványokat, amelyek a munkacsoport munkája nyomán készültek és a CEE régióban zajló
illegális internetes (CITES) fajkereskedelem helyzetét mutatják be.
Biodiverzitás és természetvédelem
Közép- és Kelet-Európa civil állásfoglalásainak képviselete az Európai szakpolitikában
A CEEweb az Európai Bizottság következő szakértői csoportjaiban vett részt 2013 során:
Natura 2000 élőhely-kezelés, Natura 2000 erdők kezelése, nagyragadozókkal kapcsolatos
szakértői egyeztetés, mezőgazdaság és biodiverzitás kapcsolatával foglalkozó
munkacsoport. A CEEweb képviselői előadást tartottak a Wild10 nevű, Spanyolországban
megrendezett vadon-világkongresszuson. Ezen kívül számos további, írásos és személyes
konzultációban vett részt az Európai Bizottság szakpolitikai munkájában. Az Európai nagy
civil szervezeteket összefogó Európai Élőhelyvédelmi Fórumban a CEEweb alelnöki
tisztséget tölt be, és több európai munkacsoportot koordinál, ilyenek az EU Biodiverzitás
Stratégiájának második célkitűzésével foglalkozó munkacsoport, a Natura 2000 kezeléssel
és a nettó ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésével foglalkozó munkacsoport.
Natura 2000 és európai ökoszisztémák finanszírozása
A CEEweb aktívan részt vett és konkrét javaslatokat nyújtott be az EU környezetvédelmi
beruházásait támogató LIFE program megújulásával kapcsolatos tárgyalásokban. Az
Európai Környezetvédelmi Irodával (EEB) és a Lettországi Természetvédelmi Alappal
(Latvian Fund for Nature) együttműködve, a CEEweb azonosította az EU új többéves
pénzügyi keretében, különösképpen a Priorizált Intézkedési Tervben (PAF) és az Operatív
Programokban (OP) rejlő, biodiverzitás finanszírozására alkalmas lehetőségeket. A CEEweb
tagszervezetek a nemzeti Priorizált Intézkedési Tervek (PAF) Európai Bizottság által javasolt
formátumát is véleményezték, és a Tervek nemzeti szintű kidolgozásáról, valamint a nemzeti
Operatív Programok várható tartalmáról naprakész információt gyűjtöttek, valamint a
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CEEweb álláspontját képviselték a nemzeti dokumentumokkal kapcsolatos konzultációkban.
A CEEweb részt vett a magyarországi folyamat keretében rendezett PAF workshopon.
Natura 2000 élőhelyek kezelése
A CEEweb és az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) közös workshopot rendezett Natura
2000 élőhelyek kezelésével kapcsolatban, az élőhelyeket fenyegető veszélyekre, kihívásokra
és lehetséges megoldásokra fókuszálva, különös tekintettel az Alpi biogeográfiai régió
erdeire és más élőhelyeire. A workshop során összegyűjtött kezelési javaslatokból és jó
példákból egy brosúra született. A CEEweb hozzájárult az Európai Bizottság által szervezett
úgynevezett Alpi Biogeográfiai Folyamathoz, a tárgyalásra kerülő élőhelyek kiválasztásában
és a hivatalos eseményekben való részvétellel és javaslatok, jó kezelési példák
benyújtásával. Az érintetlen természeti területek, ún. vadonok esetében javasolt
erdőgazdálkodásról élénk európai párbeszéd folyt, amelyhez a CEEweb tagjai értékes
hozzájárulást nyújtottak. Ugyanebben a témában a CEEweb képviselői előadást tartottak a
Wild10 nevű, Spanyolországban megrendezett vadon-világkongresszuson. Az Európai
Bizottság útmutatót készít a Natura 2000 erdők kezeléséről, és a CEEweb tagja az ennek
előkészítésén dolgozó szakértői csoportnak. A szervezet az EU-n kívül is aktív volt, nyugatbalkáni civil szervezetek számára információs és tanácsadási tevékenységet látott el a
Natura 2000 előkészületekkel és az Emerald természetvédelmi hálózat kijelölésével
kapcsolatban. Horvátországi tagszervezetek és partnerszervezetek számára a CEEweb két
alkalommal, márciusban és áprilisban szemináriumot tartott a Natura 2000 hálózat
kezeléséről és finanszírozásáról.
Víz Keretirányelv és Natura 2000
A CEEweb tájékoztató kiadványt terjesztett és információs standot hozott létre a Green-Go
Fesztivál alatt, a Víz Keretirányelv és Natura 2000 irányelvek közötti lehetséges
együttműködési pontokról, valamint esettanulmányokat készített a közös pontokkal
kapcsolatban azzal a céllal, hogy elősegítse a fenti EU szakpolitikák hatékony
harmonizációját.
Közös Agrárpolitika, Vidékfejlesztési Programok és kisüzemi gazdálkodás
A CEEweb júliusban workshopot szervezett közép- és kelet-európai résztvevők számára
Budapesten, az új Közös Agrárpolitika (KAP) és Vidékfejlesztési Programok témájában. A
workshop eredményeire, és a régió korábbi, 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési
Programjaival kapcsolatos tapasztalatokra alapozva, a CEEweb egy tanulmányt készített,
amelynek eredményeit két jelentős konferencián is bemutatta: egy százfős, magas szintű
brüsszeli eseményen, amelyet a CEEweb az ADEPT Alapítvánnyal és az EEB-vel közösen
szervezett, valamint a litván EU elnökség kapcsán Vilniusban megrendezett KAP 2014-2020
szemináriumon, a Litván Természetvédelmi Alap (Lithuanian Fund for Nature)
szervezésében. A CEEweb folyamatosan ellátta tagszervezeteit a KAP folyamatot illető
legfrissebb információkkal, a tagszervezetek pedig a párhuzamosan zajló nemzeti
folyamatokról (Partnerségi Megállapodás, Operációs Programok kialakítása) szolgáltattak
naprakész információt. Beszámoló készült a kisüzemi gazdálkodás aktuális nemzeti
helyzetéről és ezzel kapcsolatos esettanulmányokról, többek között Bosznia és Hercegovina,
Moldova és Macedónia részvételével.
Biodiverzitás-megfelelőség – a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások
integrálása az uniós pénzügyi alapokba
A CEEweb és a Magyar Természetvédők Szövetsége közös elemzésében vizsgálta az uniós
pénzügyi támogatások biodiverzitásra kifejtett hatásait. Az elemzés esettanulmányokon
keresztül mutatja be, hogy az uniós programok hogyan járulhatnak hozzá a biodiverzitás és
ökoszisztéma szolgáltatások védelméhez vagy degradációjához, és ajánlásokat fogalmaz
meg az Operatív Programok és más EU-s pénzügyi mechanizmusok biodiverzitás4

megfelelőségének javításához. A CEEweb lobbi tevékenységet folytatott annak érdekében,
hogy az EU-s pénzügyi alapokkal és nemzeti felhívásokkal kapcsolatos pályázati kiírások
bírálati kritériumaiban megjelenjen a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások
szempontja. A stratégiai környezeti vizsgálatok és környezeti hatásvizsgálatok nemzeti
szabályozásának elemzése is elkészült négy közép-kelet-európai ország esetében, abból a
szempontból, hogy a dokumentumok mennyire veszik figyelembe a biodiverzitás és az
ökoszisztémák szempontjait. A nemzeti döntéshozók számára ezzel kapcsolatban
ajánlásokat is megfogalmaztak a szerzők.
Nonprofit és üzleti szféra közötti együttműködés erősítése a biodiverzitás védelméért
A CEEweb kezdeményezésében egy olyan project valósult meg, amely a civil és az üzleti
szféra közötti együttműködést erősíti. A CEEweb és projektpartnerei (Szlovákia: BROZ,
Lengyelország: PTTK, Csehország: Veronica és Daphne, Németország: Global Nature
Fund) számos esettanulmányt és jó példákat gyűjtöttek a civil és üzleti szféra közötti jó
együttműködésről, valamint a visegrádi országok partnerségre nyitott civil és üzleti
szervezeteiről adatbázist készítettek, és 2013 október 7-én egy workshopot rendeztek. A
projekt keretében egy útmutató kiadvány készült arról, hogy hogyan érdemes a természet és
a cégek számára egyaránt kedvező együttműködést megalapozni és fenntartani. A projekt
eredményei számos fórumon kerültek bemutatásra, mint amilyen a City Hungary, CSR
Magyarország és a Magyar Fenntarthatósági Csúcs. Végül, de nem utolsósorban,
együttműködés kezdődött a CEEweb és az EMVFE nevű, első magyarországi CSR nonprofit
szervezet, valamint a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért nevű
szervezet között.
Fenntartható turizmus
A CEEweb, a német ETE együttműködésével, biztosította a civil hozzájárulást a Kárpátok
Egyezmény turizmus stratégiájának kidolgozásához. Június 12-15 között egy civil találkozó
került megrendezésre, amelyen a régió civil szervezetei NGO javaslatokat dolgoztak ki a
stratégiához és megegyeztek az együttműködés további lépéseiben. A Kárpátok Egyezmény
turizmus munkacsoportjának találkozójához, a romániai Brassóban október 21-22 között, a
CEEweb koordinálta a civil hozzájárulást.
Megtörtént a korábban elkészített öt, különböző országok nemzeti turizmusfejlesztési
stratégiáit vizsgáló tanulmány felülvizsgálata, és további négy tanulmány, valamint egy közös
összefoglaló tanulmány is született. A dokumentumok mindegyike elérhető a CEEweb
honlapon.
Forráscsökkentő Koalíció (Resource Cap Coalition)
A CEEweb folytatta a Forráscsökkentő Koalíció (Resource Cap Coalition, RCC) munkájának
koordinációját, amely főként lobbi az EU-szintű erőforrás-felhasználási korlát bevezetéséért.
Márciusban Spanyolországban egy szakértői találkozó került megrendezésre az RCC egyik
alapító tagjával, a spanyol Ecologistas en Accion szervezettel együttműködésben, amelyen
az RCC javaslat továbbfejlesztését vitatták meg a résztvevők. A CEEweb, közösen az
ANPED és az EEB szervezetekkel, egy brüsszeli eseményt rendezett, amelyen bemutatta az
RCC-vel kapcsolatos tevékenységeit brüsszeli szervezetek, köztük az Európai Bizottság
számára. Az RCC javaslat számos további rendezvényen került bemutatásra, köztük az
isztambuli SCORAI workshopon, 2013 júniusban. Szeptember 14-én, Aggteleken egy
workshop került megrendezésre, biodiverzitás és fenntartható erőforrás használat témában.
Tudatformálás
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Green-Go Nemzetközi Rövidfilm Verseny, ez
alkalommal hulladék, víz és fajmegőrzés témákban. A legjobb pályaműveket levetítették a
Budapesti Víz Világtalálkozón októberben, és a Green-Go Fesztiválon, amelynek egy
népszerű budapesti helyszín adott otthon. Az összes beérkezett kisfilm elérhető a fesztivál
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honlapján. A CEEweb emellett nemzetközi fotó- és rajzpályázatot is hirdetett Natura 2000
témában, a Bulgarian Biodiversity Foundation és más tagszervezetek partnerségével. Több
utcai kampányban és rendezvényben is részt vett a CEEweb és a biodiverzitás fontosságát
hangsúlyozta az érdeklődők felé, ilyen volt például az Európa Nap és a Fenntarthatósági
Nap. Több tájékoztató brosúra készült, többek között Natura 2000 kezelés és zöld
infrastruktúra témákban.
Kapacitásfejlesztés
A CEEweb iroda alkalmazottjai kommunikációs és stratégia-fejlesztő tréningen vettek részt,
és rendszeres egyéni és csoportos értékelés, valamint visszajelzési lehetőség biztosította a
minőségi munkát.
A 2013-as CEEweb Akadémia célja a tagszervezetek és partnerszervezetek kapacitásfejlesztése volt a legaktuálisabb EU-s természetvédelmi szakpolitikák terén, mint amilyen az
élőhely-rehabilitáció
és
az
ún.
Nulla Nettó
Veszteség
Kezdeményezés
(No Net Loss Initiative, NNL), mindkettő az EU Biodiverzitás Stratégia 2020 célkitűzése. A
témákról vezető kutatók, az EU képviselői és civil szervezetek tartottak előadásokat,
amelyeket a közös értelmezést segítő diszkussziók követtek, majd a tagszervezetek
ajánlásokat fogalmaztak meg az EU felé. Mindezeken túl egy önkéntességről szóló tréning is
megrendezésre került a Magyar Természetvédők Szövetségével közös szervezésben.
Kapcsolaterősítés a CEEweb hálózaton belül és kívül
A CEEweb Iroda 2013-ban is megtartotta az ún. field visit programját, amely lehetőséget
nyújt a központi iroda munkatársainak és a hálózat tagszervezeteinek ezúttal Bosznia és
Hercegovinában, Horvátországban és Szerbiában, hogy megismerjék jobban egymás
munkáját és személyesen megbeszéljék az együttműködési lehetőségeket. A nemzeti
hálózati koordinátorok rendszere továbbra is működött.
A CEEweb képviselte a közép- és kelet-európai civil szervezetek álláspontját az Európai
Élőhelyvédelmi Fórumban (EHF), amelynek a CEEweb alelnöki tisztjét is adja. Más civil
hálózatokkal is partnerség és aktív együttműködés alakult ki, ilyenek a Tradable Energy
Quotas (TEQs), Dutch Footprint Group, CAN Europe.
Gyakornok program
A CEEweb 2013-ban is folytatta gyakornok programját. A központi iroda munkáját segítette
egy-egy gyakornok az USA-beli Georgia Egyetemről, Romániából és Finnországból. Rajtuk
kívül több Magyar gyakornok és önkéntes is részt vett a munkában.
Szervezési és pénzügyi kérdések
A központi iroda munkatársai heti rendszerességű megbeszéléseket tartottak, amelyek a
személyes és szervezeti hatékonyságot, a legfontosabb feladatok azonosítását és a kollégák
feladatainak jobb harmonizációját segítették elő. A hatékonyság értékelése utáni szükséges
személyi és feladat-elosztási változtatások megtörténtek. A CEEweb folytatta
adománygyűjtési tevékenységét, amellyel célja, hogy új, stratégiai fontosságú támogatókkal
állapodjon meg.
Kommunikáció
A CEEweb levelezőlistáin és a honlapján (www.ceeweb.org) rendszeresen tájékoztatta
tagszervezeteit az EU-s és nemzeti szakpolitikákat érintő legfrissebb folyamatokról. Ezeket a
folyamatokat négy elektronikus hírlevél tematizálta, amelyeket a döntéshozók és tagok
kaptak meg. Nagyszámú sajtóközleményt adott ki a szervezet a természetvédelmet érintő
témákban, valamint a közösségi médiában is aktívan jelen volt, mint amilyen a Facebook és
a YouTube.
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CEEweb for Biodiversity is a network of non-governmental organizations in the Central and
Eastern European region. Our mission is the conservation
of biodiversity through the promotion of sustainable development.
sustainable development.
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