Comunicat de presă

Anunţ pentru începerea proiectului
„Evaluarea stării de conservare a ariilor de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048,
ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” cod SMIS-CSNR 36408
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Asociaţia Otus cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Intrarea Călugăreni nr 6/12, judeţul Harghita în perioada 04.05.2012. –
03.05.2015. derulează proiectul „Evaluarea stării de conservare a ariilor de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0006,
ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”
2007-2013.
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului este 2.810.983 lei, din care: valoarea eligibilă este 2.328.406 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR
si bugetul de stat), valoarea, alta decât cea eligibilă este 482.577 lei, din care 445.340 lei reprezintă TVA aferentă cheltuielilor
eligibile.
Obiectivele proiectului:
Eficientizarea managementului ariilor de protecție speciale avifaunistice situl Balta Tătaru, situl Dunăre-Oltenița, situl IancaPlopu-Sărat, situl Măxineni, situl Lacul Stânca Costești, situl Lacurile Fălticeni prin elaborarea de planuri de management.
Informarea şi conştientizarea factorilor cu responsabilităţi în gestionarea şi conservarea resurselor din SPA-uri asupra necesităţii
unei bune administrări a ariilor de protecţie speciale avifaunistice şi a publicului larg asupra beneficiilor şi oportunităţilor
generate din administrarea eficientă a acesteia.
Localizarea proiectului:
Situl Balta Tătaru (ROSPA0006) se află în judeţul Brăila, pe teritoriul administrativ al comunelor Bărăganul, Dudeşti şi
Roşiori şi cuprinde lacurile: Tătaru (comunele Dudeşti şi Roşiori), Plaşcu şi Chioibăşeşti (comuna Ciocile).
Situl Dunăre-Olteniţa (ROSPA0038) se află în judeţul Giurgiu/Călăraşi, pe teritoriul administrativ al comunelor Prundu
(jud. Giurgiu), Chirnogi, oraş Olteniţa (jud. Călăraşi), regiunea Muntenia Sud. Aria se afla pe Dunăre între km 451 şi km
430.
Situl Ianca-Plopu-Sărat (ROSPA0048) se află în judeţul Brăila, pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, respectiv
satul Plopu, regiunea Sud Est. Situl cuprinde şase lacuri, dintre care trei sunt amenajări piscicole (lacurile Seaca, Esna şi
Lutul Alb
Situl Măxineni (ROSPA0077) – amenajare piscicolă – se află în judeţul Brăila, pe teritoriul administrativ al comunei
Măxineni.
Situl Lacul Stânca Costeşti (ROSPA0058) se află în judeţul Botoşani, pe teritoriul administrativ al comunei Ştefăneşti,
Răchiţi.
Situl Lacurile Fălticeni (ROSPA0064) se află în judeţul Suceava, pe teritoriul administrativ al al oraşului Fălticeni si al
comunei Mihăileşti.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: tel. 0746-248953 (Coordonator), 0740-174762 (Comunicare), fax 0366814326,
e-mail: asociatia.otus@gmail.com, persoane de contact: SZABO Jozsef Coordonator Proiect, comunicare: AMBRUS Laszlo
Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Sectorial Mediu, Sector Protecţia Naturii puteţi găsi la adresa
http://www.posmediu.ro/axaprioritara4
Iar despre Fondul European de Dezvoltare Regională la adresa
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_ro.cfm

