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Περίληψη
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης C.5, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ενός στοχευμένου
προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων για τις ομάδες των εμπλεκόμενων μερών
σχετικά με τις περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα.
Το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτελούν
τον βασικό κορμό της Δράσης C.5, καθώς και της αξιολόγησής της στο πλαίσιο της Δράσης D.1.2:
α) επιλογή κοινών-στόχων της κατάρτισης, β) επιλογή θεματικών κύκλων, γ) βασικές αρχές και
γενικό πλάνο των δράσεων κατάρτισης, και δ) δείκτες αξιολόγησης των εκροών και των
αποτελεσμάτων της δράσης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην ενότητα 3 του παρόντος, ενώ
στην ενότητα 2 σκιαγραφείται η κατάσταση της εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα
με έμφαση στα εμπλεκόμενα μέρη όσο και, συνοπτικά, η ευρύτερη συζήτηση για την ενδυνάμωση
ικανοτήτων. Τα δύο αυτά ευρεία θέματα αποτελούν το εμπειρικό και θεωρητικό πλαίσιο, εντός του
οποίου αναπτύσσεται ο σχεδιασμός των δράσεων capacity building.
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Summary
In the context of the implementation of Action C.5, a targeted training and capacity building
program is being designed for stakeholder groups related to Natura 2000 sites in Greece.
The initial design phase focuses on the following elements, which constitute the core of Action
C.5, and guide its evaluation under Action D.1.2: a) the selection of training and capacity building target
groups, b) the selection of thematic cycles; (c) the description of the basic principles and general outline
of training and capacity building actions; and (d) indicators for evaluating outputs and results of the
action. These elements are presented in section 3 of the deliverable, while section 2 outlines the state
of implementation of the nature directives in Greece with an emphasis on the parties involved, as well
as a broader discussion on capacity building. These two broad themes form the empirical and
theoretical framework within which capacity building action planning is being developed.
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