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CEEweb Közhasznúsági Jelentés 2017
A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén
keresztül. 1994-ben került bejegyzésre, mára 20 országból rendelkezik tagokkal, akik aktívan
tevékenykednek a közép- és kelet-európai régióban. Bár a küldetésének elérése érdekében a
CEEweb több különböző témával foglalkozik európai és regionális szinten, munkájának
középpontjában a Natura 2000, zöld infrastruktúra, turizmus, uniós költségvetés,
fenntartható erőforrás-felhasználás és az ezekhez kapcsolódó érdekérvényesítő és
kampányfeladatok állnak. A hálózat munkáját a kilenc tagból álló Elnökség irányítja.
Ezen jelentés csupán az európai és regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a
tagok számtalan egyéb tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről
megtalálhatóak honlapunkon: www.ceeweb.org/hu.
Natura 2000
A CEEweb tagja volt egy, az ECNC által vezetett konzorciumnak, amely a Natura 2000-es
biogeográfiai szemináriumokat szervezte. Részt vettünk januárban a kick-off találkozón
Brüsszelben, az alpesi biogeográfiai szemináriumon Paduában, Olaszországban, valamint két,
a Natura2000-es monitoringgal kapcsolatos workshopon: 1. a Eurosite szervezésében a
Natura 2000 területek monitoringjára vonatkozó természetvédelmi célok és állapotmutatók
kidolgozásáról és a Natura 2000 területeken lévő hegyvidéki élőhelytípusok kezeléséről szóló
találkozón Csehországban áprilisban; 2. a Kontinentális Biogeográfiai Régióból származó
tapasztalatokról és esettanulmányokról rendezett workshopon a csehországi Šumava Nemzeti
Parkban, novemberben, amit a EUROPARC szervezett.
Októberben a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve szerveztünk egy rendezvényt Egerben ’A
Közös Agrárpolitika hatása a gyepterületekre a kontinentális, pannon és sztyepp régiókban’
címmel, majd novemberben a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal együttműködve szerveztünk egy
rendezvényt Sarródon ’A természetvédelmi és vízügyi irányelvek integrált megvalósításának
ökológiai megalapozottsága’ címmel.
A CEEweb aktívan támogatta a Természetvédelmi Irányelvek megfelelő végrehajtását.
Készítettünk egy cselekvési tervet a régióra vonatkozóan, illetve öt rövid anyagot angolul és
más nyelveken a Natura 2000-ről és a régióban kiemelt fontosságú tevékenységekről.
Kommunikációs kampányban céloztuk meg az uniós és nemzeti döntéshozókat, valamint más
érintett feleket a Natura 2000 társadalmi-gazdasági előnyeit mutató kiadványainkkal
(tájékoztató a Natura 2000 társadalmi-gazdasági előnyeiről és pozitív üzleti példákról).
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Tartottunk egy fél napos eseményt Brüsszelben a következő címmel: “Milyen előnyöket jelent
a természet az ember és gazdaság számára?” Bővítettük a Natura 2000 “barátainak” a körét,
jelenleg több mint 50-en tartoznak közéjük különböző országokból, különböző ágazatokat
képviselve. A Facebook és a Twitter oldalakon közösségi média kampányt folytattunk.

Zöld Infrastruktúra
A CEEweb továbbra is részt vesz a TRANSGREEN Interreg projektben (Integrated Transport
and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carphatian Region for the Benefit of People
and Nature = integrált közlekedés és zöld infrastruktúra tervezés a Duna-Kárpát-térségben az
emberek és a természet érdekében) szlovák, ukrán, román, cseh és osztrák partnereinkkel (10
partner). A projekt 2017. január elsején kezdődött és 2019. június 30-ig tart. A projekt célja
biztosítani az ökológiai kapcsolatot azokon a területeken, ahová fejlesztések kapcsán új utakat
és autópályákat terveznek. A CEEweb a vezetője az 5-ös ˝Munkacsomagnak,” ahol a politikai
integrációra fókuszálunk, valamint ezen felül a magyar-szlovák-ukrán kísérleti területek
területi vezetője. Áprilisban szerveztünk egy módszertani találkozót az érintett tagországok
szakértőivel a terepi munka módszertanáról, és ökoszisztéma-szolgáltatási felmérést
indítottunk a hazai kísérleti területen külső szakértők bevonásával. Júniusban a CEEweb
támogatott egy ˝kick-off˝ találkozót Vásárosnaményben, ahol a városházán bemutatták a
projektet az érdekelteknek. Emellett bemutattuk a projektet a EUGIC nemzetközi
konferencián Budapesten.
Városi Zöld Infrastruktúra
A CEEweb társszervezője volt a második Európai Városi Zöld Infrastruktúra Konferenciának
(EUGIC 2017), amely Budapesten került megrendezésre november 29-30-án. A konferencián
több mint 200 résztvevő vett részt: várostervezők, civil szervezetek, tájépítészek és más
szakértők. A konferencián potenciális támogatók és támogatottak találkozhattak egymással
egy „rapid-randi” szekció keretein belül, és szintén ezen a rendezvényen került sor a 2017-es
Green-Go Nemzetközi Rövidfilm Verseny nyerteseinek bejelentésére.
A CEEweb volt a vezető partnere a Nemzetközi Visegrádi Alap – „Okos és zöld” – a Visegrádi
Városok Jövője – projektjének a 2017-es évben. A CEEweb a szlovák, cseh és lengyel
partnerekkel közösen jó példákat gyűjtött össze különböző városokból innovatív zöld és okos
megoldásokra, valamint várostervezési szakértőkkel készítettek interjúkat az “okos város”
témakörben. Az eredményeket egy workshop keretében mutattuk be a 2017-es EUGIC-on.
Együttműködés európai fórumokon a biológiai sokféleségről és zöld
infrastruktúráról
Tovább folytattuk az Európai Zöld Infrastruktúra Gyakorlók Hálózata és Tanulási Szövetsége
(European Green Infrastructure Practitioners’ Network and Learning Alliance) LinkedIn
oldalt. Emellett szintén bővítettük a zöld infrastruktúra ’hub’-ot a honlapunkon. Továbbá a
zöld infrastruktúra különböző ágazatokba (víz, egészségügy, területrendezés, mezőgazdaság)
való integrálásán dolgoztunk, a különböző ágazati találkozók, kétoldalú megbeszélések és
eseményeken való részvétel segítségével.
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Fenntartható turizmus
A CEEweb és az ETE által vezetett Fenntartható Turizmus Munkacsoport a német Szövetségi
Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) által finanszírozott "A fenntartható turizmus
fejlesztésének stratégiájának végrehajtása a Kárpátok területén" című projekten dolgozott.
Egy online adatbázist hoztunk létre, amely példákat gyűjt össze projektekről, kézikönyvekről
és pénzügyi mechanizmusokról a Kárpátok Egyezmény összes országából. Szintén részt
vettünk a Kárpátok Egyezmény Fenntartható Turizmus Munkacsoportjának szeptemberben,
Brassóban tartott találkozóján, ahol megbeszéléseket folytattunk az adatbázisról és a
szükséges változtatásokról annak érdekében, hogy ez egy hasznos eszköz lehessen a témában
dolgozó tagjaink és egyéb szervezetek számára.
A CEEweb továbbra is részt vett az INSiGHTS (Integrated Slow, Green and Healthy Tourism
Strategies – Integrált Lassú, Zöld és Egészséges Turisztikai Stratégiák) Interreg projektben 9
másik partnerrel együtt a Duna régióban. A projekt két és féléven át fut 2017. január elsejétől
2019. június 30-ig. Elsődleges célja integrált turizmus stratégiák kidolgozása, amelyek nem
csupán vonzóvá teszik ezen régiókat a turisták számára, hanem meg is védik az adott régió
természeti és kulturális értékeit. Mint egy tudás szolgáltató partner, a CEEweb elsősorban a
fenntartható idegenforgalom korszerű megközelítéseinek kidolgozásában vesz részt a
fenntartható turisztikai kínálattal kapcsolatban, az öko-tudatos és az egészséges életmód
előmozdítása révén. A 2017-es év első felében elkezdtük összegyűjteni a bevált gyakorlatokat,
és így tagjainkat is felkértük, hogy járuljanak hozzá az egyes régiók esettanulmányaihoz.
Májusban bemutattuk a második tematikus találkozón és módszertani workshopon Bécsben a
fenntartható idegenforgalmi gyakorlatok gyűjtésének javasolt módszertanát. Júniusban a
CEEweb részt vett az első többoldalú walkshop-on Arandjelovacban, Szerbiában, ahol
bemutatta a jó gyakorlatok összeállításának eredményeit. A CEEweb továbbá részt vett két,
kétoldalú tanulmányi úton: júniusban Plovdivban, Bulgáriában és szeptemberben Litijában,
Szlovéniában, hogy útmutatást nyújtson a helyi idegenforgalom fejlesztésében a partnereknek.
Vidékfejlesztés és mezőgazdaság
Összeállítottunk egy brosúrát a zöld infrastruktúra mezőgazdaságba való integrálásának jó
példáiról, amelyet régióbeli érintettekkel osztottunk meg. Szakértői vitát szerveztünk a
fenntartható vidékfejlesztési mutatóról (Sustainable Rural Development Index, SRDI), hogy
integrálni tudjuk a 2020 utáni uniós költségvetésbe és európai Közös Agrárpolitikába. Az
SRDI koncepciót is bemutattuk az egri biogeográfiai eseményen.
Az EU költségvetésének fenntarthatósági reformja
A CEEweb kampányt indított a CEE Bankwatch Network-kel közösen (People’s Budget
kampány) több tucat európai és nemzeti szervezetet bevonásával, akik különböző szektorokat
képviselnek. A kampány célja a 2020 utáni uniós költségvetési ciklusának fenntarthatósági
reformja. Januárban és februárban felmérést végeztünk az uniós költségvetésről a különböző
érintettek között, amelyre több mint 300 válasz érkezett többek között CEEweb tagszervezetek
részéről is. Kidolgoztunk nyolc fenntarthatósági alapelvet, amelyeket együtt kellene az EU
költségvetésébe integrálni többek között a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) megvalósítása
érdekében. Májusban szakpolitikai kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az SDG Watch
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Europe koalícióval közösen az EU költségvetéséről, majd június végén indítottuk el a
kampányt hivatalosan egy online sajtótájékoztatón. Elküldtük a fenntarthatósági reformról
szóló álláspontunkat az EU főbiztosainak és az Európai Parlament képviselőinek.
Decemberben részletes álláspontot dolgoztunk ki a reform lehetséges eszközeiről, és civil
találkozót szerveztünk a többi civil szervezet mobilizálására, hogy részt vegyenek a közelgő
tárgyalásokon.

Tudatosságnövelés és kommunikáció
1. Európai Stop Mad Mining kampány
A kampány 2015- 2017 között tartott azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a bányászat és az
erőforrás-túlhasználat problémáira, valamint az ehhez kapcsolódó uniós politikákra. 2017-ben
többek között egy, a körforgásos gazdaságról szóló online kurzust szerveztünk a magyar
vállalkozások számára, valamint június 1-jén szerveztük meg a Circular Hungary 2017
konferenciát. Ezen felül támogattunk egy petíciót egy jövőbeni ENSZ egyezmény érdekében a
multinacionális vállalatokról és emberi jogokról; jelentéseket készítettünk az FFC-okhoz és
civil szervezetek részvételéhez kapcsolódóan; másokkal együtt kezdeményeztük egy hazai civil
kerekasztal felállítását az FFC-ok megvalósítása érdekében és ehhez kapcsolódó honlapot
indítottunk; és civil egyeztetéseket folytattunk az FFC-ok koherens megvalósításáról.
2. A fenntartható erőforrás-használat oktatása
A CEEweb részt vett egy nemzetközi Visegrádi projektben a Stop Mad Mining kampány keretei
belül, amelynek célja a fenntartható erőforrás-felhasználás oktatásnak elősegítése. A visegrádi
országok autógyártásáról szóló esettanulmány alapján közösen kidolgoztunk egy oktatási
eszköztárat és tanári workshopokat szerveztünk a visegrádi országokban. A CEEweb egyik
tagja, a Zöld Akció vett részt a projekt megvalósításában Magyarországon.
3. Az ökológiai túllövés napja
A CEEweb a Global Footprint Network-kel együttműködésben és az egyik tagjával, a
GreenDependent egyesülettel közösen részt vett a #pledgefortheplanet kampányban
Magyarországon. A kampánnyal a túlfogyasztásra kívántuk felhívni a figyelmet azon a napon,
amikor az emberiség a Föld adott évre rendelkezésre álló összes természeti erőforrását
felhasználta (ebben az évben ez augusztus 2-ára esett). A kampányban személyes vállalásokat
lehetett tenni (pl. az energiafogyasztás csökkentésére) nemzetközileg és később a szeptemberi
kampányban Magyarországon. A CEEweb weboldala, Facebook és Twitter oldala voltak az
elsődleges online csatornák a sajtóközleményének mellett.
4. A 7. Green-Go Nemzetközi Rövidfilm Verseny
A 2017-es Green-Go Rövidfilm verseny 7. alkalommal került megrendezésre, ahol profi és
amatőr filmkészítők három kategóriában tudtak nevezni: 1. “építkezz zölden” vagy “élj zölden”
(zöld infrastruktúra), 2. “A Föld utolsó napja” (ökológiai túllövés napja), illetve 3. “A Te
Európád 2050-ben” (uniós költségvetés). A fő kommunikációs felületek a CEEweb weboldala,
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facebook, youtube és twitter oldala, illetve a Green-Go facebook és twitter oldalai voltak. Nagy
hangsúlyt fektettünk az emailen történő információterjesztésre, beleértve a CEEweb
hírleveleit is, felkértük tagjainkat, hogy osszák meg a versennyel kapcsolatos híreket, felvettük
a kapcsolatot más civil szervezetekkel, filmes iskolákkal, “zöld” fesztiválokkal stb. A nyílt
szavazás és a zsűrizés novemberben történt, a legjobb filmeket pedig az EUGIC konferencián
mutattuk be és jutalmaztuk.
5. Natura 2000-es Twitter kampány
A kampánnyal egyrészt az Európai Bizottságot próbáltuk ösztönözni, hogy ambiciózus
cselekvési tervet terjesszen elő a Natura 2000-re vonatkozóan, másrészt a közép- és keleteurópai tagállamokat, hogy azt meg is valósítsák.
A kampányban egy közép-kelet-európai Natura 2000 cselekvési tervet, valamint nemzeti
(lengyel, magyar, cseh, szlovák, bolgár) akcióterveket dolgoztunk ki, Natura 2000-re
vonatkozó brosúrákat, kommunikációs anyagokat, a Natura 2000 „barátainak” történeteit,
üzleti példákat szedtünk össze. Az irányelvek társadalmi-gazdasági előnyeit bemutató Twitter
kommunikációs kampány célja az illetékes főigazgatóságok, az Európai Bizottság elnöke, az
európai parlamenti képviselők, a miniszterelnökök, a környezetvédelmi miniszterek, az
újságírók, az aktivisták és más civil szervezetek voltak.
6. A zöld infrastruktúra integrációja más ágazatokba
A legfontosabb célcsoportokat (nemzeti hatóságokat, releváns főigazgatóságokat, az Európai
Parlament kulcsfontosságú képviselőit, az Európai Tanácsot, bizottságokat) céloztuk meg a
laikusok számára készült brosúránkkal, amely a zöld infrastruktúra integrációjának előnyeit
foglalta össze egy cselekvési felhívással. Emellett mi is részt vettünk a People4Soil
kampányban.
Hálózatépítés
Kiterjesztettük együttműködésünket más civil szervezetek hálózataival, mint például a CEE
Bankwatch Network és az SDG Watch Europe, valamint folyamatosan együttműködtünk a
BirdLife Europe-pal, az EEB-vel, az Eurosite-tal, a FOEE-vel, az IUCN-nel, a WWF DCP-vel,
a WWF európai irodájával, a Justice & Environmenttel, a Wetlands Internationallel, az
EUROPARC CEE-vel. Továbbá együttműködtünk a zöld infrastruktúra szakembereivel
(Association for Garden Design and Landscaping (SK), a Lengyel Zöldtető Szövetség, a
Tájkertészeti Egyesület (CZ)) és kapcsolatban voltunk a Magyar Mezőgazdasági
Minisztériummal is a jövőbeli együttműködés érdekében.
Kapacitásbővítés
A kollégák és önkéntesek tudását és képességeit szervezetfejlesztő tréningen, szeptemberben
adománygyűjtő workshopon, valamint tudásmegosztó találkozókon (klímaváltozás, EU,
klímaváltozás és kommunikáció, hulladékgazdálkodás, bolygó eltartóképessége (planetary
boundaries) és karbon lábnyom) fejlesztettük.
A tagszervezetek kapacitásait Natura 2000, a vízügyek, az FFC-ok és az EU költségvetése
témáiban fejlesztettük.
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Adományszervezés
Folyamatosan figyelemmel követtük az aktuális finanszírozási lehetőségeket, mint például:
Interreg, LIFE, Horizon 2020 stb. A következő pályázatokat nyújtottuk be:
 működési támogatás az Európai Bizottságnak,
 szándéknyilatkozat a KR Alapítványnak
 4 koncepció a Cambridge Conservation Initiative-nek
 1 Interreg pályázat
 2 LIFE pályázat
 1 teljes Horizon 2020 pályázat
 2 pályázat (adelphi, ECNC, Intrasoft)
 EKLIPSE
 Central European Initiative pályázat
 Alcoa Foundation pályázat
Ezen pályázatokba bevontuk tagjainkat is: Adept, Latvian Fund for Nature, Bulgarian
Biodiversity Foundation, Milvus Csoport.
Emberi erőforrások
A CEEweb személyi változásai között szerepelt Zólyomi Ágnes távozása, akit dr. Gergely
Erzsébet követett. Az év során néhány alkalmazott (köztük a Brüsszelben dolgozó
biodiverzitás-koordinátor, adománygyűjtő, egy kommunikációs koordinátor, egy irodavezető)
elment a szervezettől, míg a CEEweb egy részmunkaidős irodavezető-projektasszisztenst és
projektmenedzsert alkalmazott az ősszel, így a személyzet létszáma kilenc főre változott, akik
rész/teljes munkaidőben dolgoztak. A munkánkat számos gyakornok és önkéntes segítette volt
különböző országokból (Franciaország, Olaszország, Magyarország, Egyesült Államok, NagyBritannia és Hollandia).
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