Strategie Verde
și intervenții in
zone protejate
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4. Asigurarea utilizării durabile a resurselor
piscicole;
5. Combaterea speciilor invazive străine;
6. Sporirea măsurilor de combatere a crizei
globale a biodiversității.

STRATEGIE
VERDE ȘI
INTERVENȚII ÎN
ZONE PROTEJATE
PARTENERIAT
TRANFRONTALIER RO-HU
Acest proiect are în vedere
realizarea unei strategii verzi, zonale, menită
să traseze un plan general de acțiune în
cadrul zonelor protejate din Vestul României.
Strategia Verde prezentată în
proiectul de față face parte din politica Uniunii
Europene referitoare la combaterea pierderilor
patrimoniului natural, precum și a serviciilor
ecosistemice pe care acesta le oferă și
reflectă angajamentele pe care Uniunea le-a
făcut in 2010 la Convenția Internațională a
Diversității Biologice.

Fiecare obiectiv este însoțit de un set de
acțiuni, bine fixate în timp, pentru a se asigura
că aceste ambiții sunt pe deplin realizate.
Strategia este, de asemenea, susținută de o
bază de date a UE din 2010 privind starea
biodiversității și a ecosistemelor din Europa.
Acest studiu de bază oferă un punct de
referință pentru monitorizarea și măsurarea
progreselor în următorii trei ani și va ajuta la
evaluare pentru a putea observa dacă UE este
pe drumul cel bun în vederea atingerii
obiectivelor privind biodiversitatea pentru
2020.
ADI Pădurea Bistra a
identificat partenerii eligibili, din țară și din
străinătate, în vederea conceperii Strategiei
Verzi pentru zona de Vest a țării în vederea
gestionării intervențiilor efectuate în zonele
protejate. Menționăm că angajații asociației se
găsesc în momentul de față în negocieri
avansate cu acești parteneri pentru
conceperea elaborarii acestei strategii, care
urmează să fie implementată printr-un proiect
al cărui lider va fi Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Pădurea Bistra.

Obiectivele pe care Uniunea
Europeană vrea să le atinga prin
implementarea acestei strategii sunt descrise
explicit și însumează șase puncte distincte:
1. Aplicarea integrală a Directivelor Păsări și
Habitate;
2. Menținerea și refacerea ecosistemelor și a
serviciilor acestora;
3. Creșterea contribuției agriculturii și
silviculturii la biodiversitate;
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Finanțare
În vederea realizării acestui proiect avem în
vedere:
Programul Interregional V-A RomâniaUngaria.
Investiție
Investiția urmărită însumează aproximativ
1.2000.000 Euro, din care 600.000
reprezentând achiziții ce vor suplini inventarul
ADI Pădurea Bistra.
Durată
Durata de realizare a proiectului este stabilită
în funcție de data lansării liniei de finanțare
precum și de limitele impuse de fiecare linie în
parte.
Preconizăm ca durata de elaborare a
proiectului este de până la 3 luni de zile,
aceasta incluzând atât scrierea efectivă cât și
realizarea studiilor necesare si elaborarea
proiectului tehnic.
Finalizarea investiției este dorită până la finalul
anului 2019.
Persoane Implicate
Personalul responsabil cu realizarea acestui
proiect este personalul angajat al ADI Pădurea
Bistra.
Activitățile ce impun calificare specială (ex.
proiectare, studiu de mediu) vor fi realizate de
către parteneri iar costurile vor fi decontate în
cadrul proiectului.
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