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Povzetek projekta 

 

EU je poudarila strateško vlogo zaščite ekosistemov pri blažitvi posledic klimatskih sprememb, hkrati pa 

podčrtala odpornost območij. Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega nadzora klimatskih 

sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki bi preprečili negativne učinke, ki ogrožajo 

kakovost biorazličnosti na območjih NATURA2K v regijah, vključenih v program ITA-SLO. Splošni cilj 

projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost financiranja 

dejanj za zaščito biorazličnosti na območjih NATURA2K s pilotno uvedbo plačilnih sistemov za ekosistemske 

storitve (PES). ECO-SMART bo nudil: 1) okvirje, ki bodo omogočili ocenjevanje občutljivosti na klimatske 

spremembe zadevnih območjih NATURA2K; 2) načrte za prilagoditev, katerih trajnost bodo zagotovili modeli 

PES v 2 pilotnih izvedbah v ITA in 1 izvedbi v SLO na območjih iz omrežja NATURA2K; 3) obsežno širjenje 

usklajenih postopkov za uporabo pristopov Storitve ekosistemov (ESS) in metod PES pri načrtovanju 

ohranjevanja biorazličnosti na območjih NATURA2K 

 

WP1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE 

Cilj je zagotoviti kakovostno vodenje projekta in nadzorovati napredek in doseganje zastavljenih ciljev. VP je 

odgovoren za fazo zagona, finančno upravljanje projekta,  koordinacijo, vodenje in nadzor aktivnosti, notranjo 

komunikacijo med partnerji, upravljanje s tveganji in kakovost rezultatov. VP bo redno v stiku s programskimi 

nosilci oblasti (MA) in bo zagotovil kakovost vseh rezultatov v tesnem sodelovanju z vsemi PP. VP bo 

odgovoren za strateško in operativno vodenje, temelječe na konsenzu in na ustanovitvi vodilnega odbora  (SC) 

in tehničnega upravnega odbora (TMB). SC sestavlja 1 predstavnik vsakega PP-ja s pristojnostjo odločanja in 

je odgovoren za kakovost upravljanja in izvajanja projekta. Deluje skupaj s TMB (ki ga sestavlja 1 predstavnik 

vsakega PP), ki nadzoruje tehnične aspekte.  Predvidevamo tudi ustanovitev ene ekipe za interno komunikacijo 

(sestavlja ga 1 predstavnik vsakega PP-ja) z namenom porazdeliti med PP razne odločitve in zagotoviti, da 

bodo rezultati res izraz PP-jev. Vsak PP bo prispeval k operativnemu vodenju projekta na regijski ravni in 

oskrbel podatke in poročila o napredovanju, poskrbel za ustrezne upravne postopke in sodeloval z MA na 

zahtevo le-tega. Pripravili bomo navodila za izvajanje projekta, ki bodo pomagali pri zagotavljanju kakovosti, 

upravljanju s tveganjem in učinkovitem operativnem in finančnem vodenju projekta; slednje bo zajemalo 

poročanje, ki bodo zagotovile visoko kakovost poročil o napredovanju in finančnih poročil. VP bo imenoval 

osebo, pristojno z upravna vprašanja, referenta za tehnične probleme in referenta za interno komunikacijo. 

 

WP2  KOMUNIKACIJA 

Cilj tega DS je širiti, podpirati in prenašati rezultate raznih DS na lokalni, regijski, državni in evropski ravni; 

potrebno je zagotoviti ustrezno soudeležbo vseh zainteresiranih strank z namenom doseganja glavnega cilja 

projekta in spodbujanja in izvajanja makroregijskih strategij ES. Komunikacijsko strategijo ECO-SMART bo 

pirpravil PP4, ki je odgovoren za ta DS, v sodelovanju z drugimi PP; temeljila bo na neposrednem in 

posrednem komunikacijskem pristopu za sejanje raznih rezultatov. Ta DS bo zaobjel celotno trajanje projekta 



in se bo nadaljeval tudi po uradnem zaključku projekta. Vsak PP bo pristojen za širjenje rezultatov v lastni 

regiji in državi kot tudi v drugih državah ES. V ta namen bo za vključevanje zainteresiranih strank poskrbljeno 

preko mednarodnih delavnic in specifičnih sporočil o rezultatih izvedenih aktivnosti kot tudi prek 

informacijskih sej, posvečenih ocenjevanju ESS,  shemam PES in prilagoditvenim ukrepom, ter končne 

konference. Da bi dosegli čim širše občinstvo in povečali stopnjo osveščenosti o projektnih rezultatih, bomo 

uporabili pestro paleto komunikacijskih kanalov vključno z digitalnimi mediji in socialnimi omrežji. 

Učinkovitost rezultatov komunikacije bomo redno preverjali (vključno z zastopanostjo projekta na spletu in 

odzivom sodelujočih na prireditvah, ki jim bomo namenili ustrezne vprašalnike). Vsi PP bodo  prispevali h 

komunikacijskim dejavnostim na osnovi lastne pristojnosti in teritorialne odgovornosti. Vzpostavili bomo 

zunanjo komunikacijsko ekipo (ki jo bo sestavljal 1 izvedenec za vsakega PP), da bi povečali učinkovitost 

komunikacije in sodelovanja med partnerji. PP4 nosi splošno odgovornost za pristop do komunikacije in bo 

usklajeval aktivnosti v zvezi s komunikacijo in informiranjem v tesnem sodelovanju z VP in komunikacijsko 

ekipo. 

 

WP3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI 

Cilj tega DS je razviti in zagnati sistem za nadzor nad klimatskimi spremembami, temelječ na oceni MAES. 

Vsi PP so neposredno soudeleženi pri vsaki izmed teh aktivnosti DS pod vodstvom PP3. Aktivnosti: 1) PP3, 

PP5 s podporo VP, PP2, PP4 bodo pripravili analizo ranljivosti območij NATURA2K IT3250033, IT3250040, 

IT3250041 v deželi Veneto IT3330007 v Furlaniji, SI5000008 pri Kopru. Opredelili in opisali bodo ustrezne 

ekološke funkcije, njihove osnovne informacije pa bodo kartirane (model MAES) v skladu s strategijo 

Biodiversity Strategy EU; za opredeljene funkcije bodo pripravili oceno ranljivosti in opredelili občutljivost 

na klimatske spremembe (CC). Aktivnost bo v skladu z načeli IPCC; drug ključni element te aktivnosti bo 

analiza povpraševanja in ponudbe storitev in selekcija lokalnih nosilcev interesov,  ki bi se lahko zanimali za 

PES. 2) zainteresirane stranke oziroma stranke, ki občutijo vpliv ekosistemov, bomo opredelili in stopili v stik 

z njimi, da bi določili načrt razvoja sposobnosti glede ESS, PES in prilagoditvenih ukrepov; 3) nato bomo 

količinsko opredelili ESS in določili kazalnike nadzorovanja klimatskih sprememb; učinkovitost projektnih 

posegov bo razvidna iz spremembe njihovih vrednosti; Vsi zbrani podatki se bodo stekli v katalog, ki bo 

predstavljal skupno in homogeno podatkovno bazo ustreznih informacij o ES in CC. 4) Prejšnje informacije 

bomo uporabili za opredelitev modelov PES, ki jih je mogoče uporabiti na 2 obravnavanih območjih, tako da 

bo nastalo več rešitev, ki jih bo mogoče preizkusiti v DS3.2; 5)  Zainteresirane stranke, opredeljene v posegu 

št. 1, bodo poučene o ESS in PES, kar bo omogočilo pravilno izvajanje pilotnih akcij in zagotovilo trajnost 

rezultatov tudi po zaključku projekta. 

 

WP3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI 

Cilj tega DS je zagotoviti 3-kratno pilotno udejanjenje metode PES na osnovi rezultatov DS3.1 z namenom 

zagona učinkovitih prilagoditvenih načrtov. Vsi PP so neposredno soudeleženi pri vsaki iz teh aktivnosti, ki 

jih vodi PP5. Aktivnosti: 1) prva faza pilotnega posega zajemaopredelitev načrtov prilagoditvenih ukrepov, 

temelječ na rezultatih DS3.1 (vključno s posegi in viri); 2) druga faza bo temeljila na metodologiji shem PES, 

opredeljenih v DS3.1, in bo posvečena načrtovanju modelov PES, ki jih bo mogoče udejaniti (subjektov, virov, 

časovne razporeditve, načina). Nato bomo začeli s kombiniranjem in simulacijo možnih modelov PES,  

opredeljenih v DS3.1, v 3 regijah; nato bomo ocenili morebitne učinke vsake uporabljene sheme na področju 

biorazličnosti in izbrali najustreznejši model PES. 3) Usposabljanje nosilcev interesov, soudeleženih pri 

izvajanju shem PES (javne oblasti in agencije) glede opredelitve prilagoditvenih ukrepov in načrtovanju, 

temelječem na načrtovanju sposobnosti iz DS3.1; 5) zadnja faza pilotnih posegov na 3 območij bo zagon 

uporabe shem PES, izbranih v aktivnosti 2, za uvedbo prilagoditvenih ukrepov prek ustreznih operativnih 

rešitev, protokolov sklenjenih med nosilci interesov (vključno s partnerji), priprave razpisov. 

 

WP3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI 

Cilj tega DS je kapitalizacija rezultatov in projekta, omogočiti lažje vključevanje prilagoditvenih ukrepov v 

normativni okvir pristojnih oblasti in spodbujanje širjenja orodij in postopkov,  oblikovanih v sklopu projekta 

v programskih regijah v ITA in SLO ter v drugih kontekstih (npr. V omrežju EU-CLIMATE ADAPT). Vsi PP 

so neposredno soudeleženi v vsaki izmed teh aktivnosti DS pod vodstvom PP2. Aktivnosti: 1) vsi PP bodo 

delili rezultate pilotnih posegov (2 sestanka prek spleta) in bodo poskrbeli za primerjalno oceno učinkovitosti 

rezultatov, ki bo povzeta v poročilu o splošnem pristopu ESS in PES na območjih NATURA2K. To poročilo 

bomo potem posredovali drugim zunanjim izvedencem (vsaj 4 revizorjem z območja EURAIR in EU-

CLIMATE ADAPT Network), da bi ga posplošili in zagotovili njegovo prenosljivost.  Poročilo bomo 

posodabljali na osnovi odziva izvedencev; iz tega bo mogoče izluščiti splošni postopek ESS in PES za 

prilagoditvene postopke na območjih NATURA2K; 3) Vsi PP iz vsake izmed 2 regij bodo pod vodstvom PP2 

oblikovali skupno in deljeno metodologijo za opredelitev najboljše strategije in operativnih pristopov za 

spodbujanje upoštevanja rezultatov pilotnih posegov v javnem regijskem normativnem okviru. V ta namen 

bomo med izvajanjem te aktivnosti stopili v stik z zainteresiranimi strankami (drugimi upravami z območji 

NATURA2K) in poskrbeli za njihovo vključevanje s seminarji, temelječimi na rezultatih pilotnih posegov; 



poleg tega bomo priredili spletne seminarje za avtoritete in ustanove iz omrežij BES-NET, CLIMATADAPT 

in NATURA2K, ki bodo v tesnem stiku med posameznimi fazami izvajanja projekta 

 

 


