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Kvalita v ochrane prírody 

Cena organizácie CEEweb for Biodiversity 

 
 

 

Myslíte si, že váš projekt je jedným z najlepších príkladov ochrany prírody v strednej 

a východnej Európe? Chcete prezentovať svoje výsledky rozhodovacím orgánom, kolegom 

z iných MVO, vedcom a širokej verejnosti? Ocenenie „Kvalita v ochrane prírody“ je tu práve 

pre vás! 

 

CEEweb udeľuje toto ocenenie na oslavu a propagáciu najlepších príkladov z ochrany prírody v strednej 

a východnej Európe. Cieľom je prezentovať prínos spoločnosti a širokej verejnosti k ochrane biodiverzity 

v Európe. Súťaž je otvorená pre členov CEEweb ako aj ďalšie organizácie a spoločnosti. Ocenená bude kvalita 

v oblasti menežmentu druhov a území Natura 2000 a prírodných zdrojov, obnovy biotopov a v oblasti 

spolupráce medzi rôznymi organizáciami a subjektmi. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení 

sa uskutoční dňa 7. októbra 2014 v Budapešti počas oficiálnej oslavy založenia organizácie CEEweb a za účasti 

vybraných hostí.  

 
 

KATEGÓRIE 
 

 
Svoje projekty môžete nominovať v nasledovných kategóriách: 

 

1. Ochrana a využívanie prírodných zdrojov – ochrana druhov a biotopov v územiach Natura 2000 alebo 

územiach zaradených do národnej siete chránených území 

 

Územia Natura 2000 sú spolu s ostatnými chránenými územiami základom pre zabezpečenie ochrany 

významných európskych druhov a biotopov. Ak máte projekt alebo iné typy aktivít, ktoré prispeli k ochrane 

európsky alebo národne významných druhov alebo biotopov v strednej a východnej Európe, toto je tá správna 

kategória pre vašu nomináciu. Podmienkou je, aby cieľové druhy alebo biotopy boli uvedené v Prílohe 

I Smernice o vtákoch, resp. boli pravidelne sa vyskytujúce migrujúce druhy alebo boli v Prílohe I alebo Prílohe 

II Smernice o biotopoch alebo boli uvedené v národných zoznamoch chránených druhov a biotopov. 
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2. Obnova biotopov a ozeleňovanie mestského prostredia (tzv. zelená infraštruktúra) – príspevok 

do uplatňovania Európskej stratégie zelenej infraštruktúry 

 

Obnova biotopov ako aj vytváranie nových zelených miest sú kľúčovými aktivitami v snahe o udržanie zdravých 

ekosystémov a ich nenahraditeľných služieb, ktoré nám poskytujú. Táto kategória je určená pre projekty 

a aktivity, ktoré sú zamerané na obnovu diverzity druhov alebo biotopov, napr. mokradí, lesov, lúk, 

industrializovaných území ale aj na navrátenie vzácnych a ohrozených druhov do voľnej prírody v strednej 

a východnej Európe. Je tiež určená pre aktivity vedúce k vytváraniu zelenej infraštruktúry, napr. vytváranie 

zelených miest a záhrad na strechách domov, budovanie a obnova mestských parkov, vytváranie vetrolamov 

a obnova remízok, ktoré poskytujú úkryt pre množstvo rastlín a živočíchov, obnova lužných lesov ako jedného 

z opatrení protipovodňovej ochrany, budovanie ekoduktov a migračných koridorov pre cicavce, ryby, 

obojživelníky atď. Okrem pozitívneho prínosu pre ochranu biodiverzity by ste mali zdôrazniť aj pozitívny vplyv 

týchto aktivít z ekonomického a spoločenského hľadiska ako aj ekosystémové služby, ktoré nám tieto biotopy 

a druhy poskytujú. Kategória je otvorená pre širokú škálu rôznych typov obnovného menežmentu rôznych typov 

biotopov ako aj širokého spektra rastlinných a živočíšnych druhov. 

 

3. Spolupráca s biznis sektorom  a finančné mechanizmy na podporu ochrany prírody 

 

Veľa podnikateľských aktivít je priamo závislá na biodiverzite a prírodných zdrojoch. Aj preto je sú podnikanie 

a ochrana prírody veľmi úzko prepojené. Biznis sektor a jeho finančné možnosti sú potrebné na doplnenie 

finančných zdrojov, ktoré chýbajú v ochrane prírody, pričom investície biznis sektora do prírody sú priamo aj 

prostriedkom jej ochrany. Táto kategória je určená pre projekty a aktivity, ktoré v regióne strednej a východnej 

Európy (1) spojili biznis sektor a MVO alebo štátne inštitúcie v spoločnej snahe podporiť ochranu prírody 

a prírodných zdrojov; alebo (2) zaviedli a úspešne uplatnili finančný mechanizmus na podporu ochrany prírody 

a prírodných zdrojov (napr. platby za ekosystémové služby, zavedenie environmentálnej značky na trh, výroba 

a predaj eko- a bio- produktov, zelené inovácie, zavedenie environmentálnej dane, apod.). 

 

 
PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
 
 

Termín: 23. septembra 2014. Skoršie nominácie sú vítané a budú môcť byť dlhšie prezentované na 

internetových stránkach 

Predloženie nominácií: Nominácie by mali byť predložené online cez vyplnený formulár, ktorý je 

dostupný na tejto internetovej stránke: 

 

http://www.ceeweb.org/ceeweb-award-application-form/ 

 

 Do súťaže sa môžu zapojiť organizácie a súkromné osoby so sídlom v strednej alebo východnej 

Európeň alebo organizácie a súkromné osoby, ktoré realizovali projekt alebo iné aktivity v  tomto regióne. 

Pre účel tejto súťaže sú do regiónu strednej a východnej Európy zahrnuté nasledovné krajiny: 

 

Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, 

http://www.ceeweb.org/ceeweb-award-application-form/


 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónska republika, Moldavská republika, Čierna hora, Poľsko, 

Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko a Ukrajina. 

 

 Súťažiaca organizácia alebo subjekt by mali byť buď hlavným realizátorom alebo partnerom projektu 

alebo aktivity, ktorá bola prihlásená do súťaže. 

 Nominácie do súťaže môžu predložiť len právnické alebo súkromné osoby.  

 Nominované môžu byť len projekty, ktoré boli realizované v roku 1994 a neskôr. 

 Súťažiaci musia v nominácii uviesť pravdivé a korektné informácie. 

 Pre konkrétny projekt môže byť predložená len jedna nominácia. V prípade, že projekt realizovali 

viacerí partneri, musia sa títo medzi sebou dohodnúť, ktorá organizácia/partner predloží nomináciu.  

 

Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže tých súťažiacich a prihlásené 

nominácie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

 

 

 

HODNOTENIE NOMINÁCIÍ 
 
 
 

Vyplnené formuláre budú formálne skontrolované pracovníkmi CEEweb  či spĺňajú základné podmienky 

súťaže. Následne budú prezentované na internetovej stránke a Facebooku organizácie CEEweb. Ďalšie 

MVO z regiónu budú prizvané na komentovanie a hodnotenie predložených nominácií. 

 

V každej kategórii budú vybrané tri nominácie, z ktorých porota pozostávajúca z troch členov vyberie 

víťaza danej kategórie. Všetci vybraní kandidáti budú informovaní e-mailom dňa 26.9.2014 a ich mená 

budú zverejnené na internetovej stránke CEEweb-u (www.ceeweb.org) a na Facebooku 

(https://www.facebook.com/ceeweb.for.biodiversity). 

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční dňa 7.10.2014 v Budapešti počas oficiálnej slávnosti k 20. 

výročiu založenia organizácie CEEweb. 

 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 
 
 

Prihlásené fotografie budú hodnotené a posudzované na základe týchto kritérií: 

 

- Významnosť z hľadiska kategórie, v rámci ktorej boli nominované. 

- Rozsah a prínos z hľadiska ochrany prírody. 

- Profesionalita prezentácie, vrátane presnosti a zrozumiteľnosti. 
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CENY 
 
 
 

Prvé miesto v každej kategórii bude ocenené finančnou sumou vo výške 500 EUR. 

 

Všetky nominované projekty budú prezentované na internetovej stránke a Facebooku CEEweb-

u, cez CEEweb adresár a na rôznych akciách. Okrem toho budú predložené projekty prezentované 

v médiách a budú predložené na Európsku komisiu a ďalšie relevantné inštitúcie. 

 

 

 

 

 

Podmienky 

Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv. Akékoľvek súvislosti s autorskými právami 

sú výhradnou zodpovednosťou prihlásených účastníkov súťaže. Účastníci súťaže prihlásením svojich projektov 

automaticky súhlasia a akceptujú podmienky súťaže a udeľujú organizátorom súťaže a ich partnerom právo voľne 

publikovať prihlásené projekty na internete alebo cez tlačené materiály s uvedením mena autora projektu. 

V takýchto prípadoch nemá autor projektu právo žiadať finančnú alebo inú odmenu súvisiacu s autorskými právami. 

Organizátori a ich partneri nemajú právo šíriť súťažné projekty za účelom zisku. Organizátori a ich partneri nemajú 

právo významne zasahovať a upravovať prihlásené projekty bez súhlasu ich autora. V prípade, že na realizácii 

projektu sa podieľalo viacero partnerov, predkladajúca organizácia/subjekt nesú plnú zodpovednosť za získanie 

súhlasu od ostatných partnerov  a prípadné ďalšie dohody súvisiace s nominovaním projektu do súťaže. 

 

 

 

 
Súťaž je finančne podporená Európskou komisiou. 

 

 
 

CEEweb for Bidoversity je sieť mimovládnych organizácií v strednej a východnej Európe. Hlavným poslaním 

organizácie je ochrana biodiverzity cez trvalo udržateľný rozvoj. 


