
 

O WWF  
WWF je ena največjih in najbolj spoštovanih neodvisnih organizacij za varstvo narave, ki s skoraj petimi milijoni privržencev in 
globalnim omrežjem deluje v več kot sto državah. Poslanstvo WWF je ustaviti degradacijo Zemljinega naravnega okolja  in graditi 
prihodnost, v kateri ljudje živijo v sožitju z naravo z ohranjanjem svetovne biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem trajnostne 
uporabe obnovljivih naravnih virov in spodbujanjem zmanjševanja onesnaževanja ter potratne porabe. Za dodatne informacije: 
www.panda.org/media in croatia.panda.org. Če želite izvedeti več o naših dosežkih v zadnjih 50 letih, obiščite www.panda.org/50 

        
Maribor, 27. februar 2014 

 
VABILO na delavnico okviru projekta  

»Povečanje črpanja sredstev EU za Naturo 2000« 
torek 18.3.2014 v Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, ob 8:45 uri. 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter WWF 

organizira enodnevno delavnico v okviru projekta Evropske komisije »Povečanje črpanja sredstev 

EU za Naturo 2000 (ENV.B.3/SER/2012/0020).« Cilj projekta je povečanje črpanje sredstev EU za 

financiranje programa Natura 2000 v obdobju 2014–2020. Projekt s številnimi strokovnimi partnerji 

po vsej EU izvaja WWF. 

 

Glavni cilji delavnice so: 

 

 Posredovanje informacij udeležencem o posodobljenem priročniku o financiranju omrežja 

Natura 2000 (Financing Natura 2000 Guidance Handbook), o programu Prednostnega okvirja 

za financiranje Nature 2000 (Prioritised Action Frameworks, PAFs) in različnih sektorskih 

skladih ter investicijskih priložnostih v nacionalnem kontekstu. 

 Zagotavljanje foruma za razpravo z interesnimi skupinami o investicijskih potrebah in 

prednostnih nalogah za porabo sredstev EU. 

 Posredovanje informacij udeležencem o možnostih financiranja omrežja Natura 2000 v 

različnih sektorjih (v okviru Podcilja 1 EU 2020 Strategije o biološki raznovrstnosti, ki je 

prav tako del vodilne pobude za učinkovito gospodarjenje z viri (Resource Efficiency 

Flagship Initiative), ene od sedmih pobud strategije razvoja Evropa 2020). 

 

Delavnica bo potekala v torek 18.3.2014 v Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana 

z začetkom ob 8:45 uri in predvidenim zaključkom ob 16.00 uri. Delovni jezik delavnice bo 

slovenščina in angleščina.  

 

V prilogi pošiljamo program delavnice (v angl.) in prijavnico, udeležba je brezplačna. Kontaktna 

oseba za dodatne informacije je Saša Kek, 02 234 15 00, 041 748 736, sasa.kek@skupnostobcin.si. 

 

Veselimo se vašega obiska in smo vam na voljo za vsa dodatna vprašanja.  

 

 

S spoštovanjem,      Jasmina Vidmar, l.r. 

        Generalna sekretarka SOS 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si

