идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013
Процедура:
BG161PO005/10/3.0/2/20: Дейности за опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Република България

Цел:
опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни
местообитания и видове, включително и такива, които са предмет на опазване от
националната екологична мрежа

Краен срок:
21 февруари 2011
Какви проекти/дейности се финансират?
Компонент 1: Изпълнение на дейности в резервати и паркове: По този компонент
се предвижда изпълнение на дейности в резервати (чл. 5, т. 1 от ЗЗТ), поддържани
резервати (чл. 5, т. 4 от ЗЗТ), национални паркове (чл. 5, т. 2 от ЗЗТ) и природни
паркове (чл. 5, т. 5 от ЗЗТ).
Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове: По този
компонент се предвижда изпълнението на дейности в защитени местности, дейности
по отношение на природни забележителности и дейности, които имат за цел
опазване и възстановяване на местообитания и видове и се изпълняват извън
защитени територии.
Компонент 3: Разработване на планове за действие за растителни и животински
видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биологичното разнообразие: По този
компонент се предвиждат разработване на планове за действие за видове, които:
• са застрашени в международен мащаб и са необходими мерки в цялата област
на неговото естествено разпространение, с цел опазването им;
• е установено, че състоянието на популацията им не е благоприятно;
• са от неместен вид и въздействат неблагоприятно върху условията на
природните местообитания или върху състоянието на местни видове.
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура,
са:
• Дейности и мерки, предвидени за изпълнение в одобрени планове за
управление на защитени територии;
• Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската
инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на
хората с увреждания, изграждане /реконструкция/ оборудване на
посетителски информационни центрове и т.н.) само когато са предвидени в
одобрени планове за управление на защитени територии. Планираните
информационни и посетителски центрове не трябва да надвишават 300 кв. м.
разгърната застроена площ.
• Дейности за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на
местообитания и/или популации на видове, включително проектиране и
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•

•

•

изграждане на съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо
биологични и екологични проучвания, пряко свързани с управлението на
популациите на тези видове. За да бъдат допустими дейностите, свързани с
провеждане на проучване, във формуляра за кандидатстване трябва да се
обоснове подробно необходимостта от тях, като се посочат други изследвания
по същата или подобна тема и се обясни с какво ще допринесе проекта за
допълване на научните знания;
Прединвестиционни проучвания и подготовка на проекти в изпълнение на
дейности, предвидени в плана за управление на съответната защитена
територия.
Дейности, включително инфраструктурни, заложени в одобрени планове,
разработени по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗБР, и дейности, ограничаващи
негативното влияние на инвазивни видове;
Инвентаризация на горите на територията на резервати и поддържани
резервати.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
• Регионални инспекции за околна среда и води;
• Дирекции на национални паркове;
• Дирекции на природни паркове;
• Регионални дирекции по горите;
• Общински администрации;
• Нестопански организации - регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Партньорство:
•
•
•
•
•
•

Регионални инспекции за околна среда и води;
Дирекции на национални паркове;
Дирекции на природни паркове;
Регионални дирекции по горите;
Общински администрации;
Нестопански организации - регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Бюджет:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена
по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие в Република България", е 34 281 147 лева (тридесет и
четири милиона двеста осемдесет и една хиляди и сто четиридесет и седем лв.).

Интензитет на помощта
Безвъзмездна помощ до 100% от допустимите разходи.
Не са определени минимален и максимален размер на помощта.
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Източник на информация:
http://ope.moew.government.bg
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