ПРОГРАМА BG02 „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ“
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

ПРОГРАМА ЗА СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ “Гори
и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън
НАТУРА 2000” FOR OUR FUTURE
15 юни 2016 г.
хотел „АНЕЛ“, зала АНЕЛ, бул. Тодор Александров, 14, гр. София

9.30

Регистрация на участниците

10.00

Откриване на пресконференцията

10.10

инж.
Красимир
Каменов,
заместник
изпълнителен
директор на ИАГ и Ръководител
на проекта

Представяне на
програма
BG03
Представител на МОСВ
„Биологично
разнообразие
и
екосистеми”
на
Финансовия
механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

10.20

Представяне на целите, дейностите и д-р
инж.
Любчо
Тричков,
очакваните резултати по проект “Гори координатор на проекта от
и гористи местности - картиране и страна на ИАГ
оценка на екосистемните услуги извън
НАТУРА 2000”, FOR OUR FUTURE

10.40

Представяне
проекта

10.50

на

партньорите

по инж.
Васко
Райчинов,
координатор на проекта от
страна на РДГ Кърджали

Въпроси и отговори с медиите

11.10

Кафе пауза

11.30

Стартиране на семинар

11.40

Презентация
относно
целите, д-р
инж.
Любчо
Тричков,
дейностите, очакваните резултати, координатор на проекта от
екипа за управление и изпълнение и страна на ИАГ
напредъка по проект “Гори и гористи
местности - картиране и оценка на
екосистемните услуги извън НАТУРА
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

ПРОГРАМА BG02 „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ“
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

2000”, FOR OUR FUTURE
Представяне и дискутиране на ключови
инж. Мария Беловарска, експерт
моменти от Методологията за оценка и ЕСУ по проекта и инж. Георги
картиране на състоянието на горите и Тинчев - експерт ГИС по проекта
горските екосистеми и екосистемните
услуги в България, източници на
набиране на информация и др.

12.00

12.30

Дискусия: Координация и обмен на
информация между експертите от
проектите
за
съответните
екосистеми и експертите по проект
FOR OUR FUTURE

13.30

Закриване

Участници:
•

Представители на медиите

•

Участници в екипите за управление и изпълнение на проекта

•

Експерти от ИАГ, РДГ и представители на проекти за други екосистеми по програма
BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на ЕИП 20092014 г.

Контакти за допълнителна информация:
д-р инж. Любчо Тричков , координатор на проекта, e-mail: lptrichkov@iag.bg;
Петя Славчевска, технически сътрудник на проекта , e-mail: slavchevska@iag.bg;
Николета Динева, PR – експерт на проекта, e-mail: dineva@iag.bg;
инж. Долорес Белоречка , експерт "Междупроектна координация", e-mail: dolores@iag.bg

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

Стр. 2 от 2

