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Nagroda Natura 2000 służy nagradzaniu doskonałego zarządzania, promocji sieci Natura 2000, a także
podnoszeniu świadomości na temat sieci Natura 2000 i jej korzyści dla obywateli Europy. Wpisuje się także w
czwarty obszar priorytetowy unijnego planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki, promujący lepszą
komunikację i działania informacyjne.
Każdy podmiot działający w obszarze związanym z siecią obszarów Natura 2000 może nadesłać swoje
zgłoszenie w jednej z pięciu kategorii:
ochrona przyrody
Nagroda ta uznaje osiągnięcia, które poprawiły stan ochrony określonego typu siedliska przyrodniczego i / lub
gatunku. Docelowe typy siedlisk lub gatunki muszą znajdować się w załączniku I lub II do dyrektywy
siedliskowej lub w załączniku I do dyrektywy ptasiej lub być ptakiem wędrownym regularnie występującym.
Mile widziane są również aplikacje przedstawiające sukcesy w utworzonych lub ulepszonych połączeniach i
korytarzach między obszarami w sieci Natura 2000, ponieważ odpowiadają one na troskę o wdrażanie sieci
Natura 2000.
komunikacja
Nagroda w tej kategorii uznaje osiągnięcia w zakresie komunikacji, które doprowadziły do wzrostu świadomości na temat sieci Natura 2000 i które przyniosły trwałe pozytywne zmiany w
postawach lub zachowaniach wobec sieci. Aplikacje w tej kategorii muszą być ukierunkowane na określone obszary Natura 2000. Jeżeli aplikacja dotyczy wielu obszarów lub całej sieci
Natura 2000 poprzez skierowanie jej do ogółu społeczeństwa, musi wykazać wymierny pozytywny wpływ na co najmniej jeden obszar Natura 2000.
korzyści społeczno-ekonomiczne
Nagroda ta uznaje tworzenie korzyści społeczno-ekonomicznych dla lokalnych interesariuszy, które powstały w wyniku działań związanych z obszarem lub projektem Natura 2000.
Przykłady takich osiągnięć mogą obejmować wprowadzenie znaku Natura 2000, który wspierał lokalnych producentów w wykorzystywaniu zasobów naturalnych obszaru do tworzenia
rynku niszowego lub uzyskiwania lepszych cen, opartych na naturze działań turystycznych, które zostały opracowane wokół obszaru Natura 2000 itd.
godzenie interesów/wizji
Ta kategoria nagradza pomyślne efekty wysiłków zmierzających do rozwiązania konﬂiktu, które połączyły różne siły społeczno-gospodarcze lub polityczne, użytkowników ziemi lub
zasobów, w sposób korzystny dla sieci Natura 2000. Aplikacje powinny koncentrować się na transformacji - od spolaryzowanej sytuacji do osiągniętego kompromisu, z mechanizmami
umożliwiającymi współpracę różnych zainteresowanych stron.
współpraca transgraniczna i networking
Ta kategoria dotyczy ustanowienia skutecznych partnerstw między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zarządzanie / ochronę obszarów Natura 2000, które mają na celu
rozwiązanie problemów Natura 2000 w bardziej konstruktywny sposób, niż byłoby to w przypadku, gdyby partnerzy działali indywidualnie. Dwa rodzaje partnerstw są objęte tą kategorią:
1. Współpraca transgraniczna w celu osiągnięcia lepszej ochrony gatunku / siedliska, którego rozmieszczenie geograﬁczne wymaga takiego podejścia. Współpraca transgraniczna może
odbywać się między krajami lub regionami samorządowymi w kraju związkowym (takim jak Niemcy, Belgia, Austria, Hiszpania). Może również obejmować transfer wiedzy / najlepszych
praktyk w wyraźnych ramach regionu biogeograﬁcznego. Tworzenie sieci między strukturami o podobnych celach tematycznych (np. Obszary Natura 2000 obszarów podmokłych,
zarządcy obszarów Natura 2000) w tym samym kraju.
Dodatkowo ﬁnalista, który zdobędzie największą liczbę głosów w ogólnodostępnym głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Nagrodzie, otrzyma prestiżową
„Europejską Nagrodę Obywatelską”. Zapraszamy do wypełnienia formularza online i przesłania go do 15 października 2019 r. Więcej informacji o procesie aplikacyjnym.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej dedykowanej sieci obszarów Natura 2000, a pytania i sugestie można przesyłać drogą mailową do
Sekretariatu Nagrody Natura 2000, na adres e-mail: n2000awards@adelphi.de.

