
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

σας προσκαλούν στο σεμινάριο

Χρηματοδότηση NATURA 2000:
Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες

κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ Αθήνας

Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική
ευκαιρία για βελτίωση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου
Natura 2000. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες
χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 κατά τη νέα προγραμματική περίοδο
2014-2020. Συγχρόνως αποτελεί αφορμή για ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης
κατά την κρίσιμη περίοδο κατάρτισης των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η συμμετοχή, γνώμη και εμπειρία σας θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη
των στόχων του σεμιναρίου αλλά και το μέλλον της χρηματοδότησης των περιοχών
Natura 2000.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: i.christopoulou@wwf.gr.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό
περιβάλλον, WWF Ελλάς, 210-3314893.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων
για τις περιοχές Natura 2000» (ENV.B.3/SER/2012/0020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών
κονδυλίων για τις περιοχές Natura  2000» (ENV.B.3/SER/2012/0020) επιδιώκει την
ενίσχυση της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura
2000.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το WWF Γερμανίας, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής
Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP) καθώς και μεγάλη ομάδα εταίρων από όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.financing-natura2000.eu.

Το σεμινάριο αποτελεί μια από τις σημαντικές δράσεις του προγράμματος καθώς στοχεύει
στην ενημέρωση αναφορικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε κράτους-μέλους. Απευθύνεται σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέσα από μια καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης να αξιοποιηθούν περισσότερα και πιο αποδοτικά τα κονδύλια που
διατίθενται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η επικαιροποιημένη έκδοση του τεχνικού οδηγού
«Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000» καθώς και το εργαλείο αξιολόγησης της
κάλυψης των αναγκών του δικτύου Natura 2000 από τα σχεδιαζόμενα επιχειρησιακά
προγράμματα.

Την οργάνωση του σεμιναρίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το WWF Ελλάς σε συνεργασία με
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο τεχνικός οδηγός με τις δυνατότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 κατά την
περίοδο 2014-2020 και το εργαλείο αξιολόγησης διατίθενται από την ιστοσελίδα:
http://www.financing-natura2000.eu/about/documents/.

Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική ευκαιρία
για βελτίωση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.

Συγκεκριμένα, προκρίνεται η κατάρτιση Πλαισίων Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για την
καλύτερη ενσωμάτωση των χρηματοδοτικών αναγκών των περιοχών Natura 2000 σε όλα τα
ευρωπαϊκά ταμεία κατά την περίοδο 2014-2020. Το ΠΔΠ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την
κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη
να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδότησης που θα καλύψει τις ανάγκες των
περιοχών Natura 2000 κατά την περίοδο 2014-2020.

http://www.financing-natura2000.eu/
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Προσχέδιο Προγράμματος
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ Αθήνας

8:30 – 9:00 Προσέλευση και Εγγραφή

9:00 – 9:15 Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

9:15-9:30 Η χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000: To ευρωπαϊκό πλαίσιο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος

9:30 – 10:00 Δυνατότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000: Τεχνικός οδηγός
2014-2020, WWF Ελλάς

10:00-10:30 Φυσικό περιβάλλον στην Ελλάδα
· Αποτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ
· Προκλήσεις στη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ
· Εποπτική παρουσίαση χρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της

φύσης από το ΕΣΠΑ 2007-2013
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, ΥΠΕΚΑ

10:30-10:45 Συζήτηση και ερωτήσεις

10:45-11:15 Διάλειμμα

11:15-12:30 Το Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας των περιοχών Νatura 2000
Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι

12:30-14:00 Διάλειμμα

14:00-15:30 Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020
Παρουσίαση από εκπροσώπους:

• Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΥΠΑΑΝ

• Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, ΥΠΕΚΑ
• Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
• Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
• Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
• ΥΠΕΚΑ

15:30-16:00 Συζήτηση και ερωτήσεις

16:00-16:15 Κάλυψη αναγκών του δικτύου Natura 2000: Παρουσίαση εργαλείου
αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων, WWF Ελλάς

16:15-17:15 Η σημασία των περιοχών Natura στον σχεδιασμό ανάπτυξης της χώρας
Συζήτηση – Στρογγυλό τραπέζι


