ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ:
„Гори и гористи местности – картиране и оценка на
екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОЕКТИ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ МЯРКА А

предоставя финансиране за изпълнение на подготвителни дейности по
проекти:
- за участие в срещи за намиране на подходящи партньори;
- за участие в информационни дни организирани от Програмният
оператор или специфични събития/срещи за подготовка на проектни
предложения.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА ПО МЯРКА А:
4 месеца (от януари до април 2015 г.)
- Подготовка и кандидатстване през м. декември 2014 г. от
Регионална дирекция по горите Кърджали, на стойност 985.00 евро
- Изпълнение на проекта през м. февруари 2015 г. – с одобрен
бюджет 985.00 евро;
- Отчитане на резултатите през м. март 2015 г.
- Приключване и възстановяване на разходите - м. април 2015 г. –
действително изразходваните 717.39 евро
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РЕЗУЛТАТИ
от изпълнението на проекта
-Осъществени срещи между партньорите по проекта – ИАГ,
РДГ Кърджали и НГГ;
- Участие в информационен ден в МОСВ по Програма BG03;
- Подготвено проектно предложение по отворената покана
на Програма BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И
ЕКОСИСТЕМИ“;
- Подготвено партньорско споразумение;
- Изпълнен проект с постигнати цели и отчетени разходи.
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ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ МЯРКА Б
предоставя финансиране за Бенефициенти по програми BG02/BG03
които да се възползват от допълнително финансиране за дейности
по проекта, с които да се:
- укрепват двустранните отношения за работа в мрежи;
- извърши обмен на знания, технологии и опит;
- споделят добри практики с организации от страните-донори:
Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА ПО МЯРКА Б:
9 месеца (от април 2016 г. до декември 2016 г.)
- Подготовка и кандидатстване през м. април и през м. юни 2016 г. от
партньорите по проекта – с бюджет от 12575.00 евро;
- Изпълнение на проекта през м. август/септември 2016 г. – 1-ва част
посещение на експерти от НГГ в България;
- Изпълнение на проекта през м. октомври 2016 г. – 2-ра част –
посещение на експерти от ИАГ и РДГ в Норвегия;
- Отчитане на резултатите през м. ноември 2016 г.
- Приключване и възстановяване на разходите - м. декември 2016 г.
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РЕЗУЛТАТИ
от изпълнението на проекта
- Осъществени срещи между партньорите по проекта – ИАГ, РДГ
Кърджали и НГГ, в България и в Норвегия;
- Проведено обучение от НГГ на експерти в България;
- Осъществени срещи и обмен на добри практики в НА Земеделие;
- Осъществени срещи и обмен на добри практики в Службата за
парковете и общинските гори в гр. Осло;
- Осъществени срещи и обмен на добри практики в NIBIO;
- Осъществени срещи и обмен на добри практики в SKOGKURS;
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РЕЗУЛТАТИ
от изпълнението на проекта
- Осъществени срещи и обмен на добри практики в
разсадника управляван от сдружение SKOGSELSKAPET;
- Подготвено споразумение за намерение между партньорите;
- Изпълнен проект с постигнати цели и отчетени разходи.
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Благодарим Ви за вниманието!
д-р инж. Любчо Тричков
гл. експерт в Дирекция “ПМД” на ИАГ
Координатор на ИАГ по проекта
инж. Васко Райчинов Ойстейн Аасаарен
гл.експерт ОПП, РДГ Кърджали Изп. Директор на НГГ
Координатор на РДГ Кърджали Координатор на НГГ по проекта
по проекта

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

