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UvodUvod

 Strategija EU za biotsko
raznovrstnostraznovrstnost

 Družbeno-ekonomski razlogi

 Potrebe N2000 glede financiranja



Okvir prednostnega ukrepanja (PAF)  Okvir prednostnega ukrepanja (PAF)  

Cilji:

• Strateško načrtovanje;

• Določitev prednostnih nalog;• Določitev prednostnih nalog;

• Izboljšanje poznavanja družbeno-ekonomskih 
koristi Nature 2000;

• Identifikacija in presoja razpoložljivih virov 
financiranja za Naturo 2000.



Večletni finančni okvir 2014-2020Večletni finančni okvir 2014-2020

 Skupna pravila in načela za Evropske 
strukturne in investicijske sklade

Uredba o skupnih določbah št.1303/2013

 Tematski cilji, povezani s strategijo 
Evropa 2020



Skupna kmetijska politika(SKP) 

Neposredna plačila
– ozelenitev 
1 t b Razvoj podeželja –1.stebra Razvoj podeželja –

2.steber

Plačila v okviru 
Natura 2000…

Kmetijsko-okoljska 
podnebna plačila 

(čl.28) in okoljska 
(čl. 30)

(čl.28) in okoljska 
plačila za gozdove 

(čl. 34)

Vsebina programov RP (čl. 8(c)(v):

"ustrezen pristop k okolju, 
vključno s specifičnimi potrebami j p p
območij Natura 2000"



Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Kohezijski skladKohezijski sklad

Možnost 
financiranja 
Nature 2000 Nature 2000 

Razlogi: Večkratne koristi: Vključenost biotske 

eko-storitve, 
naravni kapital,
ekonomski razvoj,
regionalno 

sinergije z ostalimi 
cilji (podnebnimi, 
MSP, R&R, 
učinkovitost rabe 

raznovrstnosti in Nature 
2000 v celoten programski 
cikel

regionalno 
sodelovanje, 
pravne obveznosti

učinkovitost rabe 
virov)



Evropski pomorski in ribiški sklad 

Trajnostno ribištvo in 
akvakultura, z 

učinkovito rabo virov

Podpora biotski 
raznovrstnosti in  Naturi 
2000  (čl.38)

Trajnostni ribolov v celinskih 
vodah (čl. 42) in trajnostne 
metode akvakulture (čl. 54) 
skladne z Naturo 2000( ) skladne z Naturo 2000

Povezava med Prioritetnim akcijskim 
okvirjem in vsebino Operativnega programa 
(čl.20(c)):
" i k k lj klj č"ustrezen pristop k okolju, vključno s 
specifičnimi potrebami območij Natura 
2000"



Program za okolje in podnebne ukrepe 
LIFE

 LIFE kot katalizator;

LIFE

 LIFE kot katalizator;

 Proračun: 3,6 milijarde evrov, od tega 75% za 
okolje in 25% za podnebne ukrepe;

 N  k t  i t i i j kti Nov koncept: integrirani projekti;

 Več usklajevanja z drugimi skladi;

 Večletni delovni programi; Večletni delovni programi;

 Nacionalne porazdelitve postopno ukinjene;



Programiranje

Pogajalska • Poslano vsem državam članicam
• Natura 2000 in PAFs (večinoma) 

izhodišča
( )

vključeni

Partnerski 
sporazumi

• DG REGIO nosilec
• Pogajanja so v teku

Operativni
programi

• Za vse sklade ESI
• Referenca/ 

povezava s PAF



Primeri (1)
Projekt: Preprečevanje poplav in suš v gozdnih ekosistemih v 
nižinskih območjih (Poljska)

( )

Program: Operativni program Infrastruktura in okolje "
sofinanciranje EU : ca.50 milijonov EUR 

vir: Kohezijski sklad  obdobje: 2007-2014vir: Kohezijski sklad, obdobje: 2007 2014

Glavni cilj projekta: spodbujanje okolju prijaznih načinov 
skladiščenja vode v gozdovih  Izgradnja infrastrukture za zajem in skladiščenja vode v gozdovih. Izgradnja infrastrukture za zajem in 
preprečevanje odtoka vode, npr. zapornice , nasipi , pregrade, kot 
tudi sanacija obstoječih melioracijskih sistemov za bolj učinkovito 
shranjevanje vode in obnova barij, močvirij in drugih vrst mokrišč.

Dodatne koristi : varovanje območij Natura 2000 



Primeri (2)

Projekt: Ekološka sanacija mokrišč Comana (Romunija)

( )

Program: sektorski operativni program varstva okolja
Sofinanciranje EU : 1,218,050.85 EUR iz ESRR. 

vir: ESRR , trajanje: november 2009 - november 2011vir: ESRR , trajanje: november 2009 november 2011

Glavni cilj projekta: ohraniti biotsko raznovrstnost prek obnove 
mokrišč Comana (območje Natura 2000 ) v Giurgiu County. Ukrepi: mokrišč Comana (območje Natura 2000 ) v Giurgiu County. Ukrepi: 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in izboljševanje rastlinstva in 
živalstva; izvajanje monitoringa; ozaveščanje obiskovalcev/turistov 
in lokalnih skupnosti ter spodbujanje dobrih praks za ohranjanje 
bi t k  t ti biotske raznovrstnosti .

Dodatne koristi: ustvarjanje prostora za rekreacijo v bližini 
t  b čj  U t j j  ži  l b t ij   t  mestnega območja. Ustvarjanje živega laboratorija za znanstvene 

in akademske institucije. Izboljšana kakovost vode . 



P i i (3)

Projekt: KRAJINA(Slovenija - Madžarska)

Primeri (3)

Program: ESRR, Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-
2013. Proračun: 1.317.193 EUR, obdobje: 2009-2012

Glavni cilj projekta: Tradicionalna uporaba habitatov na območjih 
Natura 2000 na obeh straneh madžarsko-slovenske meje. 
Priprava za upravljanje območij Natura 2000 v Őrség  Goričko Priprava za upravljanje območij Natura 2000 v Őrség, Goričko 
in Mura (več kot 420 km2) na meji med Madžarsko in Slovenijo 
in razvoj trajnostnega modela rabe tal za celotno območje.

Dodatne koristi: promocijski material in turistične brošure za večjo 
prepoznavnost regije kot naravi prijazno turistično destinacijo. 
Razvoj kmetijskih in turističnih izdelkov z lokalno blagovno 
znamko za pomoč pri spodbujanju trženja lokalnih proizvodovznamko za pomoč pri spodbujanju trženja lokalnih proizvodov.



Dodatna gradivaDodatna gradiva

 Financing Natura 2000 in 2014-2020 Guidance Handbook

 The Economic Benefits of Natura 2000 Network The Economic Benefits of Natura 2000 Network

 The Guide to Cohesion policy investments in Nature and
G I f t tGreen Infrastructure


