Програма/схема:
Схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие чрез защита и
опазване на водите и биологичното разнообразие в пограничния район между
България и Гърция.
2005/017-454.03.03
Компонент 2

Цели:
Засилване на българо- гръцкото сътрудничество за устойчиво използване на
биоресурсите в пограничния район и повишаване на степента на защитата им.

Краен срок:
до 15 септември 2008 г.

Какво се финансира?
По компонент 2 схемата е разделена на няколко прозореца:
Прозорец 1 – Опазване на водите
Меки мерки
- създаване на дългосрочни партньорства между българските и гръките власти с цел
по- ефективен мениджмънт на водните ресурси в региона
- изследване на ерозията в речните корита;
- Събуждане на обществен интерес в тази насока и обучения
Инвестиционни мерки
- управление на отпадните води
- въвеждане на нови методи в управлението на отпадните води
- реконструкция на хидро и канализационните системи
- преотвратяване на наводнения
- за екологично чисти речни дъна
- инфраструктурни мерки срещу ерозията
Прозорец 2 – Опазване на биоразнообразието
Меки мерки
-

Израбтоване на местни планове, обучения (образователни програми)
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-

Подобряване на на институционалните, правните, техническите и
финнасовите политики и

-

Инструменти, които допринасят за устойчиво биоразнообразие на
реогионално и локално ниво

-

Обчения, изследвания в сферата на учстойчивото развитие и озаване на
природата

-

Подпомагане на кампанията за събуждане на обществен интерес

Инвестиционни мерки
-

Дейности по устойчивото развитие на защитени територии, буферни зони и
съседни на тях

-

Въвеждане на природосъобразни практики и методи в сферата на иновациите
и екопроизводството

-

подобряване на екотуристическата инфраструктура

-

Развитие на екотуризма

-

Развитие на селския туризъм

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Прозорец 1
• Общини в трансграничния регион, НПО, Сдружения на общини, Регионални
агенции за развитие, изследователски и обучаващи институции
Прозорец 2
• Общини, организации с нестопанска цел със сфера на действие: биоразнообразие,
устойчиво развитие и туризъм
• Администрации на Национални паркове
• Професинални и търговски сдружения в пограничния район

Партньорство:
Поне един партньор от Гърция.

Изисквания към проектите:
Всеки проект трябва да включва както меки, така и инвестиционни мерки!
В проекти за реконструкция на водопречиствателните системи могат да участват
само селища под 2000 жители.
Едно проектопредложение трябва да обхваща повече от едно селище.
15 месеца да е продължителността на проектното изпълнение
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Бюджет:
Общата сума по тази покана е 5,25 млн. €

Безвъзмездно финансиране:
Безвъзмездната помощ варира между 50 000 и 300 000 като инвестиционите мерки
трябва да са минимум 80% от общите допустими разходи по проекта.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 10 % от стойността на проекта

Източник на информация:
http://www.mrrb.government.bg
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