Surse de finantare pentru
Reteaua Natura 2000

Natura 2000 si Fondurile UE
•

In ceea ce priveste finantarea Naturii 2000, la nivel european
regulamentele ce implementeaza principalele fonduri sunt inca in
faza de finalizare a masurilor;

•

Singurul fond aprobat si trecut prin toate etapele, dar care aduce si
cei mai multi bani este Fondul European pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala (FEADR)

•

Fondurile FEADR vor fi accesate de MAPDR prin Planul National de
Dezvoltare Rurala

•

FEDR vor fi accesate de MMGA prin POS Mediu, prioritatea privind
conservarea naturii

Tipuri de situri Natura 2000 ce vor fi
finantate
•

Teren agricol (Numai teren agricol in folosinta, inclusiv livezile
cultivate);
• Paduri
• Alte tipuri de teren (sunt cuprinse zone alpine, garigue, si toate
celelalte suprafete care nu sunt incluse in alte categorii - ex. pasuni
ce nu sunt clasificate ca suprafete agricole in folosinta). Sunt
incluse terenuri agricole si livezi abandonate.
• Ape interioare: Rauri, lacuri, apa dulce.
•

Zone umede: Mlastini, balti, terenuri mlastinoase, estuare [este
posibil sa apara suprapuneri cu zonele de coasta].

•

Zone de coasta: Dune de nisip, plaji, sesuri mlastinoase, zona
marina din apropierea tarmului (pana la 12 mile marine) [este posibil
sa apara suprapuneri cu zonele umede].

•

Zone marineZone marine departate de tarm (peste 12 mile
marine).

Potentiale surse pentru Natura
2000
•Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR);
•Fondul European pentru Dezvoltare Regionala / ( FEDR);
•Fondurile structurale (Fondul European Social (FES)
•Fondul European pentru Pescuit (FEP);
•Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+);
•Fondul pentru coeziune;
(vezi lista activitatilor/articolelor cheie – material anexa)

I. Fonduri pentru proprietari/utilizatori terenuri:
FEADR, FEDR şi bugetul de stat
1. FEADR
a.Plăţi compensatorii pentru agro-mediu (detaliate ulterior).
b.Plăţi pentru Handicap Natural (zona montană)
c. plăţi compensatorii N2k numai pe baza planurilor de management
aprobate pentru siturile respective.
d. LEADER
2. Pentru dezvoltarea agro-turismului (din FEDR prin POR)
3. Bugetul de stat:
Plăţi pentru pădurile cu funcţie specială de protecţie (prevăzute în
Codul Silvic)
4.FONDUL DE MEDIU?????

II. Fondurile pentru Administraţiile Parcurilor

¾ FEDR
• Pentru managementul siturilor (elaborare planuri de
management, instruire, conştientizare, studii, etc)
• Investiţii în infrastructură (clădiri pentru centre de
vizitare, delimitare, reconstrucţie ecologică, puncte de
observaţii)
• Monitorizare în situri – sisteme de monitorizare, studii de
monitoring, echipamente, maşini laborator, ....
¾ LIFE + ……

Fonduri pt ONG-uri si alte
entitati
III. Fonduri pentru ONG-uri:
• LIFE+, în parteneriat cu instituţii
IV. Alte entităţi (instituţii de stat)
• FEDR – Autoritate publică locală – administratori de situri N2k mici
• Bugetul de Stat
• Fondul de mediu
• FEADR – Biserici şi Primării???? Vor putea lua bani prin aceste
fonduri?
V. Agenţii Economici care desfasoara activitati in siturile Natura
2000
• Fondul ? Accesat de MEC prin POS Competitivitate
• FEDR accesat de catre MIE prin POR

In concluzie….
•

Posibilitatile concrete de finantare pentru Natura 2000 in 2007-2013
in cazul Romaniei sunt stabilite prin programele nationale si
regionale elaborate de diversele ministere

•

Programele de referinta pentru finantarea Naturii 2000 in Romania
sunt POS Mediu (ex: investitii in infrastructura necesare
implementarii Naturii 2000) si Planul National Strategic pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala (ex: plati compensatorii pentru
locuitorii/administratorii terenurilor aflate in cadrul siturilor Natura
2000)

In concluzie….

• In scopul de a beneficia din plin de aceste posibilitati de
finantare toti cei implicati in administrarea proiectelor
pentru conservarea naturii trebuie sa colaboreze pentru
utilizarea cat mai eficienta a fondurilor disponibile

