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A CEEweb a Biológiai Sokféleségért küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható
fejlődés elősegítésén keresztül. 1994-ben került bejegyzésre, mára 20 országból 61 taggal
rendelkezik, akik aktívan tevékenykednek a közép-kelet-európai régióban. Míg a CEEweb
széles körben foglalkozik európai és regionális szakpolitikákkal, 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 tagú testület
felügyeli.
Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok
számtalan egyéb tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről
megtalálhatóak honlapunkon: www.ceeweb.org.
2015 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI
Globális együttműködés a fenntartható fejlődésért
Natura 2000 menedzsment
A Biogeofráfiai Fejlődés projekt egy nyitó szeminárium szervezésére fókuszált, amit
Luxemburgban rendeztek a Kontinentális, Pannon, Pusztai és a Fekete Tenger
Biogeográfiai Régiók részére. A CEEweb részt vett a háttéranyagok kidolgozásában,
szakértői vélemények gyűjtésében és analizálásában. A nyitó szemináriumot júniusjúliusban tartották Luxemburgban, ahol a CEEweb segített 2 munkacsoport megbeszélés
lebonyolításában. A szeminárium után a CEEweb részt vett 2 utólagos kapcsolatépítő
esemény szervezésében, az egyik a budapesti CEEweb Akadémia keretén belül a vizes
élőhelyekeről, míg a másik november elején, Aradon került megrendezésre erdő és gyep
témában. A CEEweb oktatóként részt vett az Europark „Natura 2000 menedzsment”
szemináriumán Németországban.
Zöld Infrastruktúra
A Zöld-kék infrastruktúra kiépítése Közép-Kelet-Európában projekt 2015
januárjában kezdődött 3 mintaprojekttel Szlovákiában (BROZ), Észtországban (ELF) és

Romániában (Milvus) és a Michael Otto Alapítvány a Környezetvédelemért
finanszírozásából valósult meg. A főbb tevékenységek mintaterületenként az alábbiak
voltak: invazív fajok eltávolítása, őshonos fajok telepítése, érintett felek találkozóinak és
önkéntes akciók megszervezése a szlovák mintaterületen; madarász kirándulások érintett
felek találkozóinak szervezése, körbekerítés, és marha legeltetés az észt partmenti vizes
élőhelyeken; valamint tavak kétéltűeknek megfelelő élőhellyé történő alakítása és
madaraknak megfelelő a partok kialakítása Romániában. Októberben tartottak egy
konferenciát Budapesten (a CEEweb Akadémia keretén belül) a projekt résztvevői
számára. A projekt tudományos és szakpolitikai jelentésének elkészítése már folyamatban
van. Az új partnerünkkel, az Excelsior-ral közösen októberben szerveztünk egy
konferenciát Aradon a „Zöld Infrastruktúra kivitelezése az Európai Unióban és
Romániában” témában.
Az Európai Bizottság májusi brüsszeli konferenciáján a prezentáltuk a Zöld
Infrastruktúrával kapcsolatos tapasztalatainkat, és tovább folytatjuk a szakértői
véleményezési
részvéetlünket
az
Európai
Bizottság
Zöld
Infrastruktúra
Munkacsoportjának munkájában. Továbbá részt veszünk a WWF-fel és UNEP-pel közös
projektben egy útmutatót kidolgozásában és együttműködtünk közúti hatóságokkal, hogy
beépítsék a zöld infrastruktúrát az autópályák és vasutak fejlesztésébe. AZ ECNC-vel
közösen a CEEweb kiadta és terjesztette egy Zöld Infrastruktúra Képzési Kézikönyvet
oktatók, valamint prezentálta a zöld infrastruktúra terén végzett munkáját az Európai
Bizottság Zöld Infrastruktúra Konferenciáján Brüsszelben, a Construma építészeti
vásáron, Budapesten, valamint az „Ökoszisztéma Alapú Adaptáció A Klímaváltozás
Hatásaihoz” konferencián Moldovában. A CEEweb csatlakozási felkérést kapott az EIP Víz
Akciócsoportjához, akik a természetalapú innovativ vízgazdálkodás megvalósításán
munkálkodnak. Folyamatosan működtedtük a Zöld Infrastruktúra területén
tevékenykedőknek szóló LinkedIn csoportunkat is.
Biodiverzitás Stratégia különösen a 2. célra fókuszálva
A CEEweb a Milvus Csoporttal és a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpontjával közös román projektjével - „Ökoszisztéma szolgáltatások
feltérképezése és értékelése Nyárád –Kis-Küküllő regió Natura 2000 területein” (NirajMAES), mintegy 91.000 hektár értékelését tűzte ki célul. A CEEweb feladata a
szakpolitikai elemzés és véleményezés mellett kommunikációs tevékenységeket is
magában foglalt. 2015 év elején CEEweb folytatta az új weboldal ökoszisztéma szolgáltatási
adatbázis részének terjesztését.
Ezen kívül 2015 első felében aktívan informálta tagjait az aktuális szakpolitikai
folyamatokról, mint például természeti direktíva alkalmasságának ellenőrzése, invazív
fajok szabályozása s így tovább. Jelenleg a CEEweb összegyűjti az invazív tájidegen fajok
árnyék-listáját, azokról a fajokról, amik nem szerepelnek a szabályozási listákon.
Erőforrás-Felhasználás Csökkentéséért Küzdő Európai Koalíció
A CEEweb tovább koordinálja partnereivel az Erőforrás-Felhasználás Csökkentéséért
Küzdő Európai Koalíció (Resource Cap Coalition/RCC) a munkáját, ami elfogadta a közös
Európai Energia Költségvetés Séma javaslatát, UK TEQ javaslat és Magyar energia
jogosultsági rendszer alapján. A javaslatot nyilvános konzultációra bocsátották a

Fenntartható Fejlesztési Célok és a körforgásos gazdaság témájában, valamint prezentálták
a World Recources Fórumon.
Kampány a fenntartható erőforrás-felhasználásért
A CEEweb 2015-ben egy hároméves projektet indított a nyersanyagok fenntartható
kitermelésének és felhasználásának népszerűsítésére. A kapcsolódó tevékenységek között
szerepelt hazai médiakommunikáció és kampány szervezés, releváns lobbitevékenység, az
5. Green-Go Nemzetközi Rövid Film Versenyhez kapcsolódó munka, egy nemzetközi
konferencia megszervezése a Fenntartható Fejlesztési Célok és a klímaváltozás
témakörében októberben, illetve számos projekten belüli szervezési feladat.
Fenntartható Fejlesztési Célok
A CEEweb elektronikus úton járult hozzá a Fenntartható Fejlesztési Célokat elfogadó végső
dokumentum előkészítéséhez és a megfigyelő és ellenőrző keretrendszeréhez egy magas
szintű konzultáció keretében Berlinben. Valamint megszervezett egy nemzetközi
konferenciát a Fenntartható Fejlesztési Célok és a klímaváltozás témakörében októberben
Magyarországon, illetve előkészített egy tanulmányt a Fenntartható Fejlesztési Célok közti
kompromisszumokról és szinergiákról.
Egyezmény a Veszélyeztetett Fajok Nemzetközi Kereskedeméről (CITES)
Június elején a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, a Lengyel Természetvédő egyesület
‘Salamandra’, a lengyel CITES SA, valamint a Nemzetközi Állatjóléti Alap egy nemzetközi
wokshopot szervezett, melynek fő célja a CITES listáján szereplő fajok példányainak
elektonikus úton történő kereskedelmének megfigyelésére szolgáló módszertanának
bemutatása és gyakorlata. A workshop Varsóban (Lengyelország) került megrendezésre.
Fenntartható turizmus
Az ETE a CEEweb-bel együttműködve folytatja a munkát a Kárpátok Fenntartható
Turizmus Stratégiáján a már létező útmutatók és kézikönyvek, valamint finanszírozási
mechanizmsok beazonosításával, illetve már megvalósított, vagy folyamatban lévő
fenntartható turizmus-fejlesztési projektek felkutatásával.
Vidékfejlesztés és biológiai sokféleség
A Young Researchers of Serbia, az Eko-Centar, a Juniperia, a Daphne – Insitute of Applied
Ecology és a Naturalist Club Poland együttműködéseként folyó projekt egy a farmerek
tudását és igényeit felmérő kérdőívvel indult. Februárban a Szegeden megrendezett oktatói
képzést a szerb kisgazdálkodók helyi tériningjei követték áprilistól júniusig.
Szeptemberben a szerb kisgazdálkodóknak lehetőségük nyílt meglátogatni cseh és szlovák
kezdeményezéseket, farmokat, együttműködéseket, hogy további elméleti és gyakorlati
tudást szerezzenek, melyet aztán Szerbiában ők is alkalmazni tudnak. A szerb
kisgazdálkodóknak szóló útmutató véglegesítése folyamatban van.
Hálózatépítés
A CEEweb továbbra is biztosítja az alelnökséget és a társelnökséget a Zöld Infrastruktúra
Munkacsoporton, valamint az elnökséget a Natura 2000 fenntartási Munkacsoporton
belül az Európai Előhely Fórum keretében. A CEEweb továbbra is tagja az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségnek, valamint tovább erősíti együttműködését különösen az
Európai Természetvédelmi Központtal (ECNC), az Eurosite-tal, valamint az EUROPARC-

kal. A DEAR projekt keretében (projekt a nyersanyagok fenntartható kitermelésének és
felhasználásának népszerűsítésére), a CEEweb partnerséget kötött szociális civil
szervezetekkel (pl. CIR, HAND) és továbbra is folytatja a kutatást éghajlatváltozással
foglalkozó civil szervezetekkel (CAN Europe) való együttműködési lehetésőgekre. A
CEEweb dolgozik a tudományos intézetekkel, helyi és regionális hatóságokkal, valamint a
vállalati szférával való kapcsolatok fejlesztésén, illetve a tagokkal és a támogatókkal való jó
viszony elmélyítésén a jövőbeni együttműködési lehetőségek érdekében.
Adománygyűjtés
A CEEweb jelentkezést nyújtott be az EU COST Támogatására (téma:
a fenntartható vidékfejlesztés indikátorainak fejlesztése és partnerség az ökoszisztéma
szolgáltatásokban), a Danube Start Technical Facility támogatásra (téma: zöld
infrastruktúra), két Európai Bizottsági tenderre (Natura 2000, ökológiai helyreállítás),
három Horizon 2020 projekre projektpartnerként (rövid élelmiszer-ellátási lánc, ökológiai
helyreállítás és ökoszisztéma-szolgáltatások), a civil szervezetek működését támogató LIFE
támogatásra (alapfinanszírozás), a balkán civil szervezeteknek szóló LIFE támogatásra, az
IPA Turkey, valamint számos további (pl. Nemzetkzi Visegrádi Alap) támogatásra. Üzleti
ötleteket nyújtottunk be a Climate Launchpad ötletversenyre, valamint tovább növeltük
befektetett munkánkat a CEEweb 1% kampánya során.
Egy további LIFE pályázat előkészítését, és további két Duna Transznacionális Progam
jelentkezést (mint partner) tervezünk 2015-re. Megkezdtük az előkészületeket a Középeurópai és a Duna Transznacionális Program (mint vezető), valamint a EurpeAid
jelentkezések 2016-os beadására. A CEEweb tanácsadói lehetőségeit feltérképezve kikerült
a honlapunkra, néhány helyi önkormányzatoktól érkezett kezdeti válasszal.
Kapacitásbővítés
A jövőbeni tervek felvázolására egy egynapos stratégiai megbeszélés került megrendezésre
a központi irodában szeptemberben. Az egyéni és csapatteljesítmény, valamint csoportos
visszajelzések értékelésére került sor, illetve a dokumentumok minőségvizsgálata és a
szervezeti felépítés összehangolásának előkészítése történt. A CEEweb Akadémia, illetve
további tematikus eseményeink a vidékfejlesztés, a Natura 2000, a CITES és a
fenntartható turizmus kapcsán tovább növelték a tagok, valamint a partnerszervezetek
számát a vonatkozó szakpolitikai és gyakorlati tereken.
A szakpolitikai munkacsoport és ezzel együtt a stratégiai szakpolitikai tervezés
újjáélesztését novemberre tervezzük.
Gyakornoki program
A gyakornoki program 2015-ben is folytatódott. Két gyakornok az Egyesült Államok beli
Georgiai Egyetemről, valamint egy az Erasmus program keretében érkezett indiai
gyakornok, számos magyar gyakornokkal és önköntessel támogatta az iroda munkáját.
Szervezeti és pénzügyi kérdések
A CEEweb iroda heti rendszerességgel megszervezett megbeszélésekel igyekszik támogatni
a jobb egyéni munkaszervezést és a feladatok prioritizálását, ezzel együtt megtalálni a
belső együttműködéseket és növelni az eredményességet. Az eredményesség értékelése
folyamatos, és a személyzeti változások és a munkakiosztás igazodik a visszajelzésekhez. A

kommunikációs munkatárs és az irodavezető távozásával a fennmaradt feladatok a többi
pozícióba lettek beolvasztva. Az adománygyűjtő tevékenység, új támogatók és innovatív
ötletek, kreatív termékek felkutatása tovább folytatódott.
Környezettudatosság növelése
Az 5. Green-Go Rövid Film Verseny „A változás kora: A nyersanyagok fenntartható
kitermelésének és felhasználásának népszerűsítése az Európai Fejlesztés Éve 2015
keretében és azután” projekt részeként valósult meg. A pályázatra 150 kisfilm érkezett 40
különböző országból a fogyasztásunk lábnyoma, a kizsákmányolás, és a természet
témaköreiben. 2015-ben korábbi Green-Go kisfilmek kerültek levetítésre a nagyszabású
gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon. 26 hivatalos partner vett részt a rövid film
verseny népszerűsítésében. A Green-Go Facebook oldalának követöinek száma 10.000-ről
20.000-re nőtt 2015-ben. 150 regisztrált online megjelenéssel, számos rádió és TV
szerepléssel (6 TV interjú, 7 rádió interjú), nemzetközi konferenciákon történt vetítésekkel
(DEAR Fair, Brüsszel; A post-2015-ös a menetrend felülvizsgálata és értékelése, Berlin;
Akadályok ledöntése: Az érintettek és a nyilvánosság bevonása a Natura 2000 területeken,
Bristol), a Green-Go üzenete mintegy 3 millió emberhez jutott el.
Továbbá részt vettünk utcai rendezvényeken (EU Nap, Európa Pont), filmfesztiválokon
(BUSHO – Budapesti Rövid film Fesztivál, Gödöllői Nemzetközi Filmfesztivál, vetítés a
Kino Filmszívházban), valamint környezeti nevelési órákat tartottunk kisiskolások
számára.
Kommunikáció
A CEEweb a levelezési listák, illetve a honlap (www.ceeweb.org) segítségével informálta
tagjait az EU-s és nemzeti irányelvek fejleményeiről. Elektronikus hírlevelekkel kívánta
megcélozni a döntéshozókat és tagjait tematikus kérdésekben. A közösségi oldalait
(Facebok, Twitter, Youtube) is magasabb szinten használta kommunikációs célokra.

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért civil szervezetek nemzetközi hálózata. A CEEweb
küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

