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)
ПАРТНЬОР 3
НОРВЕЖКА ГОРСКА ГРУПА

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
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
• 17 месеца (от 31.08.2015 г. до 31.01.2017 г.)
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Дейности, в които участва НГГ:
– Дейност 1: Управление на проекта
– Дейност 3.2: Картиране на екосистемните услуги по
одобрена от МОСВ методика
– Дейност 3.6: Повишаване на осведомеността
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Изпълнение на дейностите по проекта - 1:
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
НГГ започна участието си в проекта от неговото начало:
- с активно участие в екипа по подготовка на проектното
предложение;
- с осъществяване на контакт и участие в срещи в България за
разпределение на дейности и отговорности;
- с включване в дейностите извършени до одобрение на проектното
предложение и сключване на Договор за безвъзмездно финансиране.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 2:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 1 (1 септември – 30 ноември 2015 г.)
През този отчетен период, НГГ започна участието си в проекта с:
– Запознаване с всички документи по проекта и Програмата с
отношение при изпълнението на предвидените дейности;
- Извършени оперативни задачи за подпомагане работата на Екипа по
управление на проекта, свързани с изпълнението на предвидените
дейности в Норвегия;
- Организиране, координиране и участие в провеждане на заседания
на Екипа по управление на проекта през м. октомври и ноември;
- Участие на представителите на НГГ - г-н Ерлинг Бергсакер и г-н
Сигурд Оле Рууд в 1-та координационна среща, проведена в София на
12 октомври 2015 г.;
- Подготовка на официални документи за партньорството по проекта и
неговото изпълнение;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 3:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2 (1 декември 2015 г. – 29 февруари 2015 г.)
През отчетен период 2, НГГ участва в проекта с:
– Консултиране с Екипа по управление на проекта по всички
документи по проекта при изпълнението на предвидените дейности по
телефон и ел. поща;
- Извършени оперативни задачи за подпомагане работата на Екипа по
управление на проекта, свързани с изпълнението на предвидените
дейности в Норвегия;
-Организиране, координиране и участие в провеждането на среща на
Екипа по управление на проекта, проведена в София на 8 февруари
2016 г.;
- Планиране на дейността на експертите от НГГ за провеждане на
обученние през март-април 2016 г., и посещение в Норвегия на
български експерти през юли 2016 г.;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 4:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 3 (1 март – 31 май 2016 г.)
През този отчетен период, НГГ извърши следните дейности по
проекта:
- Координиране и консултиране по тел и ел. поща с Екипа по
управление на проекта за извършените оперативни задачи, свързани
с изпълнението на предвидените дейности в Норвегия;
-Планиране на дейностите при посещението на българските експерти
от Екипа по управление на проекта в Норвегия;
- Подготовка на официални документи за партньорството по проекта и
неговото изпълнение, свързани с новото Допълнение на
партньорското споразумение, включващо последните промени към
Договора за безвъзмездно финансиране с Програмният оператор;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 5:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 4 (1 юни – 31 август 2016 г.)
През отчетен период 4, НГГ участва в следните дейности по проекта:
- Координиране и консултиране по тел и ел. поща с Екипа по
управление на проекта за извършените оперативни задачи, свързани
с изпълнението на предвидените дейности в Норвегия;
- Подготовка на презентации за участието на експертите на НГГ в
планираните обучения в края на м. август в гр. Банско;
- Организация и участие на 4 експерти от НГГ в обучителен семинар
проведен в гр. Банско от 29 август до 1 септември 2016 г.;
- Подготовка на програмата за посещението на българските експерти
в Норвегия през октомври 2016 г.;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 6:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 5 (1 септември – 30 ноември 2016 г.)
През този отчетен период, НГГ извърши следното:
- Координиране и консултиране по тел и ел. поща с Екипа по
управление на проекта за извършените оперативни задачи, свързани
с изпълнението на предвидените дейности в Норвегия;
- Организация и участие на 4 експерти от НГГ в обучителен семинар
проведен в гр. Банско от 29 август до 1 септември 2016 г.;
- Подготовка на презентации за посещението на българските експерти
в Норвегия от 10 до 14 октомври 2016 г.;
- Координация на срещите и подпомагане на Екипа по управление на
проекта при осъществяване на посещението в Норвегия;
- Подготовка на програмата за посещението на българските експерти
в Норвегия през октомври 2016 г.;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 7:
ФИНАЛЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
(1 декември 2016 г. – 31 януари 2017 г.)
През последният отчетен период, НГГ извърши и ще изпълни
следното:
-Координиране и консултиране по тел и ел. поща с Екипа по
управление на проекта за извършените оперативни задачи, свързани
с изпълнението на предвидените дейности в Норвегия;
- Подготовка на презентация за участието на партньор 3 - НГГ в
проекта;
- Организация и участие на координатора на НГГ във финалната
конференция по проекта на 14 декември 2016 г.;
- Координация и участие в среща на Екипа по управление на проекта
при подготовката и събирането на цялата документация, необходима
за финалния отчет;
- Докладване на изпълнените дейности.
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Благодаря Ви за вниманието!
Thank you for Your attention!
Ойстейн Аасаарен - Øystein Aasaaren
Изп. Директор на НГГ – Executive Director of NFG
Координатор на НГГ по проекта – NFG Project Coordinator
e-mail: oystein.aasaaren@norskog.no
тел.:+4791354810
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