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Nemzetközi tevékenységek
Környezetvédelmi Világalap
A Környezetvédelmi Világalap (Global Environment Facility, GEF) a fő támogatója az ún.
riói egyezményeknek, amelyben a civil szervezetek is jelentős szerepet játszanak
projektek kidolgozásán és végrehajtásán keresztül. A GEF globális civil hálózatát
akkreditált civil szervezetek alkotják, a CEEWEB közép- és kelet-európai regionális
képviselőként vesz részt a GEF hivatalos ülésein.
A CEEWEB 2006-ban is jelen volt a GEF tanácsülésein, ahol a tárgyalások központi
témáját az Erőforrás Elosztási Keret jelentette és a civil szervezeteknek a GEF
támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit vizsgálták. Emellett a GEF Titkárság
felkérésére a CEEWEB is részt vett egy kisebb globális szintű egyeztető ülésen is, ahol a
GEF civilekkel való együttműködését vitatták meg a résztvevők.
„Agrár-környezetvédelem és vidékfejlesztés” tanácsadói testület
A CEEWEB megőrizte az Európai Bizottság „Agrár-környezetvédelem és vidékfejlesztés”
tanácsadói testületében a helyét, részt vett Brüsszelben 2006. május 5-én egy informatív
találkozón, melynek fókuszpontjában a 2007-2013-as Vidékfejlesztési Program
lépéseinek eredményességének és hatékonyságának elemzése volt.
Együttműködés az Európai Élőhely Fórumban
Az Európai Élőhely Fórum (European Habitats Forum, EHF), az Európai Bizottság
felkérésére, ad-hoc módon alakult bizottság, amelyben a civil szervezetek érdekeiket
érvényesíthetik az EU természetvédelmi politikájával és irányelveivel kapcsolatban. A
CEEWEB 2002-től tagja az EHF-nek, és egyben annak első közép és kelet-európai civil
szervezete. A fórum 2006-ban rendezett mindkét találkozóján részt vett.
A CEEWEB kapta a mandátumot az EHF-től, hogy az új uniós államokban megszervezze
a civil felkészülést és részvételt a Natura 2000 kijelölés során fontos mérföldkövet jelentő
biogeográfiai szemináriumokra.
Az Európai Környezetvédelmi Iroda munkájában való részvétel
A CEEWEB egyik legfontosabb partnerszervezete az Európai Környezetvédelmi Iroda
(European Environmental Bureau). Az együttműködés keretében a mezőgazdasággal és
biodiverzitással foglalkozó munkacsoportokban képviseltette magát szervezetünk
Brüsszelben.
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Natura 2000
Az EHF-től kapott mandátum alapján a kontinentális biogeográfiai szeminárium
előkészítéseként 2006. január. 26–27-én Prágában regionális találkozót szerveztünk,
majd koordináltuk a szemináriumon való részvételt is.
A CEEWEB Natura 2000 Munkacsoport találkozóját Budapesten, 2006. május. 18-20
között tartottuk, melynek főbb témái többek között a munkacsoport munkaprogramja,
kommunikációs tevékenységek, a Natura 2000-ről szervezett „CEEWEB Akadémia”, a
hálózatépítés voltak. A Munkacsoport nagyszabású program előkészítésébe kezdett a
katonai területeken található Natura 2000 területekhez kapcsolódóan, amelynek
végrehajtása 2007-ben indul.
A munkacsoport legmarkánsabb tevékenysége a 2006. augusztus 24-28-a között
Bulgáriában megrendezett CEEWEB Akadémia volt, amely a Natura 2000 és védett
területek kezelésével foglalkozott.
A Kárpátok Egyezmény
A CEEWEB tovább folytatta 2006-ban is a Kárpátok Egyezményhez kapcsolódó munkáját:
a nemzetközi Kárpátok Projektben a CEEWEB fenntartható turizmus stratégia és protokoll
előkészítését vállalta a Kárpátok Egyezményen belül. A Romániában futó fenntartható
vidékfejlesztési program egy további hozzájárulás az Egyezmény megvalósulásához.
A CEEWEB rendszeresen részt vett a CERI (Kárpátokban működő civil szervezetek
hálózata) gyűlésein, megbeszélésein, tagja a CERI vezetőségének, és részt vett a CERI
2006-os közgyűlésén is.
A Kárpátok Projekt
A projektet a Kárpátok Egyezmény bécsi Ideiglenes Titkársága vezeti 19 partnerrel,
finanszírozását az EU CADSES programja biztosítja. A CEEWEB a Fenntartható Turizmus
Stratégia és Protokoll előkészítésével vesz részt. Ehhez kapcsolódóan a CEEWEB
létrehozott egy turizmus munkacsoportot és 2006-ban készített egy háttéranyagot a
fenntartható turizmus lehetőségeiről a Kárpátokban, melyet bemutatott az Egyezmény
decemberi konferenciáján is.
Regionális fenntartható fejlődési modellprojekt a Kárpátokban
A Kárpátokban zajló projekt célja az, hogy egy fenntartható vidékfejlesztési modellt
hozzon létre, mely helyi lehetőségeket tár fel a közösség fenntartható fejlődése
érdekében. A kétéves projekt 2005-ben kezdődött és 2007-ben ér véget, a fő
végrehajtója a Milvus csoport, a CEEWEB romániai tagszervezete.
A projekt jelentősebb eredményei: a közösséggel együtt kidolgozott fejlesztési terv,
helyi múzeum kialakítása, egy extenzív gyümölcsös és erdei iskola előkészítése, stb.
A Biológiai Sokféleség Egyezmény és a PEBLDS integrálása a nemzeti
politikákba
A projekt a Biológiai Sokféleség Egyezmény és az annak a megvalósítását célzó regionális
stratégia, a PEBLDS (Pán-Európai Biológiai és Tájképi Sokféleség Stratégia) nemzeti
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szintű szakpolitikákba és döntésekbe való integrálását célozta dél-kelet-európai
országokban.
A projekt záró szakaszában a partnerek elkészítették a végső beszámolóikat, valamint
megosztották tapasztalataikat a pán-európai „4th Biodiversity in Europe” konferencián
2006 februárjában, Horvátországban.
A Biológiai Sokféleség Egyezmény konferenciájára való felkészülés
2006. március második felében kimagasló részvétellel zajlott a Biológiai Sokféleség
Egyezmény Részes Felek Konferenciájának 8. találkozója, illetve azt megelőzően a
Cartagena Jegyzőkönyv 3. találkozója Brazíliában.
A 2006. februári előkészítő konferencián („4th Biodiversity in Europe” konferencia)
Horvátországban a CEEWEB szervezésében 16 civil szervezet is részt vett a közép- és
kelet-európai régióból, igyekezvén a hivatalos találkozón a résztvevőket a legjobb
döntések irányába befolyásolni. A konferencia és a CBD COP-8 beszámolója megtalálható
a CEEWEB honlapján.
Szeminárium a Biológia Sokféleség Egyezményről Közép-és Kelet-Európai
szakértők számára
A német szövetségi természetvédelmi hivatal 2006. július 4-9 között, az Egyezmény
Részes Felek konferenciáját követően szemináriumot szervezett közép- és kelet-európai
szakemberek részére, amelynek előkészítésben a CEEWEB is részt vett a szervezők
felkérésére. A szeminárium célja az volt, hogy bemutassa, miként kapcsolódik az
Egyezmény a különböző érintett felek (stakeholder-ek) munkájához, valamint ismertesse
az Egyezményhez kapcsolódó nagyszámú kötelezettség, iránymutatás, munkaprogram
legalább egy kis részét az érdekelt felekkel, akik számára szól.

Magyarországi tevékenységek
Biológiai Sokféleség Világnap
2006-ban a CEEWEB a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen szervezte a
Biológiai Sokféleség Világnap megünneplését május 22-én, ahol különös figyelmet
fordítottunk a fiatal, újságíró pályára készülő diákok bevonására. Felhívást tettünk közzé
12-18 éves diákok részére, hogy egy esszében fogalmazzák meg véleményüket a
biológiai sokféleség fontosságáról, valamint a médiának a környezettudatosság
terjesztésében játszó fontos szerepéről. A Világnapon az ünneplésre a Bugac-i pusztában
került sor, ahol a Miniszter sajtótájékoztatót tartott a fiatal „újságírók” részére, majd
fölavatta a Madarak és Fák tanösvényt a Kiskunsági Nemzeti Parkban.
A Nemzeti Parkban zajlott ünnepségen kívül sokkal szélesebb közönséget célzott meg az
a képeslapkampány, amiben országszerte 30 000 képeslapot terjesztettünk éttermekben,
kocsmákban, mozikban, stb.. A képeslap üzenete egyszerű, mindenki számára érthető
módon fogalmazta meg a társadalmi jólét és a biodiverzitás közötti összefüggésről szóló
üzenetet.
Képzés a Biológiai Sokféleség Egyezményről magyar civil szervezetek számára
Felismervén a nemzetközi természetvédelmi politikákról való kapacitásépítés
szükségességét, a CEEWEB 2006. április 25–26-án Budapesten szemináriumot szervezett
a Biológiai Sokféleség Egyezményről civil szervezetek számára. A szeminárium
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betekintést nyújtott az Egyezmény működésébe és előírásaiba, kiemelt figyelmet fordítva
néhány témára, mint az ökoszisztéma megközelítés és védett területek kérdése. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium meghívott képviselői előadást tartottak az
Egyezmény nemzetközi döntéshozási folyamatairól, így az Európai Uniós egyeztetési
folyamatról, valamint a Cartagena Jegyzőkönyvről.
Képzés magyar civil szervezetek számára az Unióról és a lobbizásról
A CEEWEB ilyen irányú tapasztalataira építve egynapos szemináriumot szerveztünk
magyar (nem csak környezetvédő) civil szervezetek számára az Unió felépítéséről,
működéséről, a döntéshozási mechanizmusokról, valamint az Unióban történő lobbizási
lehetőségekről. Az előadásokat beszélgetés követte, a szemináriumhoz egy háttéranyag
is készült.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 monitoring
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az arra épülő Vidékfejlesztési
Program társadalmi egyeztetetésen aktívan részt vett a CEEWEB is más hazai
szervezetekkel együtt, valamint ezzel egy időben a lobbitevékenységről folyamatosan
tájékoztatta az Európai Bizottságban a témafelelősöket.
A CEEWEB független szakértők bevonásával létrehozott Magyarországon egy tanácsadói
testületet, akiknek szakértői véleményét megjelenítette a társadalmi egyeztetési
folyamatban is.
A magyar Natura 2000 munkacsoport
A CEEWEB 2006-ban is tovább támogatta a hazai Natura 2000 munkacsoport működését,
ehhez kapcsolódóan négy munkacsoport találkozót szervezett. A munkacsoport tagjai
(WWF, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Természetvédők
Szövetsége) egyeztették tevékenységeiket és közös stratégiát dolgozhattak ki a civil
részvétel erősítésére a döntéshozatali folyamatokban. A Munkacsoport együttműködése
segítette a döntéshozók és a civil szervezetek közötti aktív kommunikációt is, és így a
civil érdekérvényesítést a Natura 2000 végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben.
2006 novemberében a CEEWEB fórumot szervezett civil, kormányzati és egyéb szakértői
előadók bevonásával elsősorban civil és kormányzati résztvevők számára „Környezet- és
természetvédelmi szempontok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Programjaiban és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Programban” címmel.
Emellett a CEEWEB 2006-ban két kiadványt jelentetett meg a Natura 2000-ről: „Uniós
támogatások, uniós elvárások - Természetvédelem és Natura 2000 az Új Magyarország
Fejlesztési Tervben”, valamint „Az európai biodiverzitás monitorozása” címmel. A
kiadványok a szervezet honlapjáról is letölthetőek.
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