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Sporočilo za medije z dne 7 april 2020 

 

UVODNI SESTANEK PROJEKTA ECO-SMART 

Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000 

 

Uvodni sestanek projekta ECO-SMART bo potekal v sredo, 8. aprila 2020, ob 9.30, iz 
spletne konferenčne dvorane v Benetkah 

 

Projekt ECO-SMART, sofinanciran iz Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 

2014-2020, povezuje pet slovenskih in italijanskih partnerjev. Njegov cilj je promocija 

ekosistemskih storitev na območjih Nature 2000, zato da bi ublažili posledice podnebnih 

sprememb, obenem pa povečali odpornost teh območij in izboljšali ohranjenost njihovih 

habitatov.  

Glavni cilj projekta je preizkusiti in ovrednotiti na medregijski ravni gospodarsko 

upravičenost aktivnosti, namenjenih zaščiti biodiverzitete na območjih Nature 2000, z 

uvedbo pilotnih sistemov plačevanja ekosistemskih storitev.  

 

Evropski sklad za regionalni razvoj bo za izvedbo dveletnega projekta prispeval 782.076 

evrov. Vodilna partnerka je Direkcija za turizem Dežele Veneto (regionalni oddelek za 

biodiverziteto in parke), ostali partnerji pa so Občina Tržič (Monfalcone), oddelek za 

industrijski inženiring Univerze v Padovi, Regionalni razvojni center Koper in Znanstveno-

raziskovalno središče Koper.  

 

Projekt se sooča z izzivom, kako izboljšati spremljanje podnebnih sprememb z 

uveljavljanjem prilagoditvenih ukrepov, s katerimi bi se izognili morebitnim negativnim 

učinkom, ki bi lahko ogrozili kakovost biodiverzitete v območjih Nature 2000 na 

projektnem območju.  
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V sklopu projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

- Analizirali bodo ranljivost petih pilotnih območij Nature 2000 na podnebne 

spremembe. V Venetu bodo obravnavali Laguno Caorle pri izlivu reke Tilment 

(IT3250033), izliv Tilmenta (IT3250040) in območje Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 

Bibione (IT3250041). Pilotno območje v Furlaniji-Julijski krajini bo reka Cavana v 

Tržiču (IT3330007), v Sloveniji pa koprski Naravni rezervat Škocjanski zatok 

(SI5000008).  

- Oblikovali bodo prilagoditvene načrte izvedljive na osnovi modelov sistemov plačil 

ekosistemskih storitev za tri pilotna območja (dve v Italiji in eno v Sloveniji).  

- Poskrbeli bodo za promocijo usklajenih postopkov vrednotenja ekosistemskih 

storitev ter metod načrtovanja in ohranjanja biodiverzitete na območjih Nature 

2000.  

 

Partnerji bodo na uvodnem sestanku pregledali začetne aktivnosti in se dogovorili o načinu 

dela. Posebno pozornost bodo namenili opredelitvi stroškov v prvih mesecih izvajanja 

projekta. Oblikovali bodo tri interne projektne skupine, ki bodo spremljale upravljanje 

projekta, tehnično izvedbo aktivnosti in komunikacijo med partnerji.   

  

 

 

 


