идеите в действие

Програма/схема:
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)
мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности"

Цели:
Възстановяване и помощ за държавни, общински и частни гори от цялата
територия на страната

Краен срок:
Неопределен

Какво се финансира?
1. почистване на площи

в гори, пострадали от пожари и други природни

бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
2. презалесяване на пострадалите гори;
3. създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори,
пострадали от неблагоприятни природни въздействия;
4. Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изработване на
технологичен план за залесяване, по т.2.
5. При изготвяне на технологичен план за залесяване се предвижда използването
на местни видове с ниска степен на опасност от пожар, като това изрично се
упоменава в него, а когато се налага смесване, то трябва да бъде поясно.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Физически лица, еднолични търговци и юридически лица,

собственици на

гори и земи от горския фонд;
Общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС),
национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи
гори и земи от държавния горския фонд;
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Изисквания към проектите:
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в гори, класифицирани с висок и
среден риск от горски пожари, следните превантивни дейности:
създаване

или

подобряване

на

противопожарна

инфраструктура

–

лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства,
съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни
мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;
изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на
средства за наблюдение и комуникация;
изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск
от пожари;
разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните
култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните
месторастения.
Горските пътища, допустими за подпомагане по тази мярка, трябва да
обслужват противопожарната инфраструктура и дейности в горите и да не
надхвърлят 1 500 линейни метра дължина.

Безвъзмездно финансиране:
Мин. Размер- 1000 €
Макс. Размер-300 000€

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не

Плащания:
единични невъзстановими плащания.

Източник на информация:
http://www.dfz.bg
Интегра Груп ООД
ул. Димитър Хаджикоцев 17, ет. 1
София 1421

тел:
факс:
моб:
e-mail:
Web:

02 866 47 95
02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

