ANUNŢ
privind solicitarea de proiecte nr. 4/2010 a Ministerului Mediului şi Pădurilor
în cadrul
Programului Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013,
Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru
Protecţia Naturii”

Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu,
lansează cea de-a patra sesiune de selecţie pentru proiectele din domeniul
protecţiei naturii, în vederea acordării de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu).
Solicitanţii eligibili în cadrul acestei axe pot fi:
•
•
•
•

Administratorii şi custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică proprie;
APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Direcţia Biodiversităţii (DB);
Autorităţi ale administraţiei publice;
Organizaţii neguvernamentale (Asociaţii şi Fundaţii), care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care să fie constituite
în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
• Institute de cercetare;
• Universităţi;
• Muzee.
Propunerile de proiecte pot include următoarele categorii de activităţi eligibile:
 elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al
ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare
măsurilor concrete de investiţii sau conservare):
• Elaborarea sau revizuirea planurilor de management şi a altor documente
aferente activităţii specifice de management al ariilor naturale protejate;
• Realizarea la nivel naţional a seturilor de măsuri de management pentru
conservarea speciilor de importanţă comunitară;
• Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere;
• Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de
conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară /naţională,
inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află
specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice, etc.

 investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi
gestionarea mediului în ariile naturale protejate:
• Marcaje, poteci, punţi, observatoare, centre de vizitare, puncte de informare şi
alte tipuri de infrastructură destinate managementului ariei naturale sau
informării vizitatorilor.
 activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a
habitatelor şi speciilor:
• Lucrări de reconstrucţie ecologică, refacerea conectivităţii pentru asigurarea
dispersiei populaţiilor speciilor, implementarea de măsuri pentru
managementul şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară /naţională etc.
• Acţiuni care au ca scop reducerea fragmentării arealelor/refacerea populaţiilor
speciilor de floră şi faună de importanţă comunitară /naţională periclitate,
măsuri privind speciile invazive etc.
 activităţi de consultare, conştientizare şi informare:
•

Planificarea şi organizarea activităţilor de conştientizare, pregătirea materialelor
de informare şi conştientizare pentru susţinerea activităţilor concrete de
conştientizare (evenimente, seminarii, conferinţe, şi altele de acelaşi tip), etc.

 activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de
arii naturale protejate:
•

•

Organizarea sesiunilor de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) având ca
scop creşterea competenţelor personalului din structura de management a unei
arii protejate sau a unei autorităţi cu responsabilităţi în domeniul protecţiei
mediului în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor şi
speciilor de importanţă comunitară sau naţională;
Achiziţia de echipamente şi software, doar în cazul în care este justificată
contribuţia lor efectivă pentru întărirea capacităţii instituţionale a organizaţiilor
responsabile cu managementul ariilor protejate.

Data limită de transmitere a proiectelor este 31 ianuarie 2011, ora 16,00.
Cererea de finanţare (Formularul de aplicaţie) şi Ghidul Solicitantului sunt
disponibile pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor
(http://www.posmediu.ro/axaprioritara4).
Ghidul Solicitantului conţine detalii cu privire la condiţiile de accesare a finanţării
precum şi instrucţiuni de completare şi depunere a cererilor de finanţare.
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