Ali že izvajate ukrep VTR?
Razmišljate, da bi se vključili v izvajanje?
Vas zanimajo novosti v letu 2022?

Vabljeni na spletno predstavitev

Dvostopenjska operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov (VTR)

Izboljšana operacija za kosca prinaša
dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo

www.natura2000.si

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija v okviru programa
LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. Za vsebino tega gradiva so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske
unije. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje ter
Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti.

Izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) povečuje
ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine, kjer bo ugotovljena
prisotnost kosca v letu 2022.

Vabimo vas na predstavitev vseh novosti in sprememb operacije VTR. Na
srečanju bomo na voljo tudi za vprašanja in podrobnejša vsebinska pojasnila.
Predstavitve se lahko udeležite v dveh možnih terminih:

četrtek, 24. marca 2022, ob 17. uri na platformi Zoom na tej povezavi
(Meeting ID: 833 7395 0761, Passcode: 996915)
in
torek, 29. marca 2022, ob 10. uri na platformi Zoom na tej povezavi
(Meeting ID: 895 7861 2280, Passcode: 530915)

Predstavitev organizira Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v okviru
projekta LIFE-IP NATURA.SI. Predhodne prijave niso potrebne.

Vljudno vabljeni.

Dodatne informacije glede ukrepa VTR lahko že pred predavanjem dobite preko telefonske
št. 01 2309 512 ali elektronske pošte nastja.kosor@zrsvn.si.
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