
Organizácie NABU (BirdLife v Nemecku), SOS/BirdLife Slovensko a BirdLife Europe si vás dovoľujú 
pozvať na workshop „Ochrana prírody a fi nancovanie  zo zdrojov EÚ – výzvy, príklady dobrej 
praxe a možnosti“.

Napriek mnohým úspechom, ktoré dosiahla EÚ a členské krajiny v oblasti ochrany 
prírody, stále zaznamenávame úbytok biodiverzity a rozpad ekosystémov. V roku 
2014 Európska komisia zahájila tzv. „Fitness check“ Smernice EÚ o vtákoch a Smer-
nice o biotopoch. Výsledkom tohto procesu bol záver, že ak sú smernice v oblasti 
ochrany prírody správne implementované, sú účinné a poskytujú adekvátny rámec na 
dosahovanie daných cieľom. Avšak záverečná štúdia z „Fitness checku“ tiež poukazuje 
na fakt, že nedostatok fi nančných zdrojov je jednou z najväčších prekážok efektívnej 
implementácie.

Predmetom diskusie na tomto workshope, na ktorý sú pozvaní experti v oblasti 
ochrany prírody, zástupcovia verejnej správy a ďalší zainteresovaní z rôznych krajín 
EÚ (s dôrazom na región strednej a východnej Európy) bude, ako prekonať nedostat-
ky v existujúcom systéme fi nancovania a aké zmeny by mali nastať v rámci reformy 
Viacročného fi nančného rámca EÚ. Našou ambíciou je spájať pohľad  zástupcov vlád s 
pohľadom odborníkov z praxe. 

Tešíme sa na vašu účasť a príspevky do diskusie.

S pozdravom

Konstantin Kreiser
NABU, Vedúci sekcie politík EÚ v oblasti ochrany prírody   
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Toto podujatie sa koná pod 
záštitou slovenského pred-
sedníctva v Rade Európskej 
únie:

Toto podujatie je súčasťou 
biogeografi ckého procesu 
Natura 2000:



Program workshopu bol navrhnutý tak, aby umožnil účasť na 
Stretnutí riaditeľov ochrany prírody EÚ, ktoré sa koná v dňoch 
10-12 októbra. Na požiadanie bude po obede poskytnutý prevoz 
na Stretnutí riaditeľov ochrany prírody na Tále- Národný park 
Nízke Tatry.

Pracovný jazyk podujatia je angličtina.
Simultánne tlmočenie (angličtina/slovenčina) bude zabezpečené.

Účasť  na workshope je bezplatná.

Prosím zaregistrujte sa do 28.9.2016 tu:

www.nabu.de/bratislava2016

10. OKTÓBRA 2016 | HOTEL SAFFRON, BRATISLAVA, SLOVENSKO

Registrácia

Otvorenie a úvod
Konstantin Kreiser, NABU

Výsledky „Fitness check-u“ Smerníc v oblasti ochrany 
prírody a ďalšie kroky
Nicola Notaro, Európska komisia, DG Environment

Financovanie ochrany prírody: skúsenosti členských krajín 
EÚ a návrhy do budúcnosti

Slovensko
Rastislav Rybanič, Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky

Rumunsko
Dan Hulea, Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov 
Rumunska

Nemecko
Christiane Paulus, Federálne Ministerstvo životného 
prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti 
Nemecka

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi a účastníkmi

Prestávka na obed

Financovanie ochrany prírody:  skúsenosti, výzvy a ako 
znásobiť pozitívne výsledky – Prípadové štúdie a panelová 
debata

Financovanie ochrany prírody a klímy zo štrukturálnych 
fondov
Apostol Dyankov, WWF DCP

Financovanie Natura 2000 z programov rozvoja vidieka
Bertalan Balczó, Ministerstvo poľnohospodárstva 
Maďarska

Financovanie ochrany prírody z pohľadu neštátnych 
vlastníkov lesov
Milan Ovseník, Únia regionálnych združení vlastníkov 
neštátnych lesov Slovenska
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Financovanie Natura 2000 prostredníctvom projektov 
LIFE: LIFE projekt GESTIRE, Lombardia
Claudio Celada, LIPU/BirdLife Taliansko

Prestávka

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi a účastníkmi

Závery: Financovanie ochrany prírody: skúsenosti a 
návrhy organizácie BirdLife Europe
Ariel Brunner, BirdLife Europe

Ukončenie programu, recepcia
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Podujatie je súčasťou projektu „EU-NaturExchange“, ktorý je realizo-
vaný organizáciou NABU (Birdlife Nemecko) a fi nancovaný Nemeckou 
Federálnou Agentúrou pre ochranu prírody (BfN) zo zdrojov Nemeckého 
federálneho ministerstva pre ochranu životného prostredia, ochrany 
prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti.

Miesto konania

Hotel Saffron

Radlinského 27

811 07 Bratislava

www.hotelsaffron.sk/mapa

Kontakt

Raphael Weyland, NABU

e-mail: raphael.weyland@nabu.de

Tatiana Nemcová, SOS/BirdLife Slovensko

e-mail: nemcova@vtaky.sk

tel: +421 944 209 893

prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti.

Moderovanie: Wolfgang Suske, suske consulting
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