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Χρηµατοδότηση Natura 2000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ

Εισαγωγή
∆οµή & περιεχόµενο
Παράδειγµα
Προοπτικές

Μέρος I. Εισαγωγή

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ:
Εισαγωγή
Ποιος ο σκοπός του οδηγού;
Σε ποιον απευθύνεται;
Οφέλη του οδηγού

Ι. Εισαγωγή
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στηρίξει όλα τα κράτηµέλη ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες κοινοτικής
συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura για την περίοδο
2007-2013.
• Μέσα από αυτό το πρόγραµµα της ΕΕ, παρέχονται δύο
µορφές στήριξης:
¾ Τεχνικός Οδηγός: «Χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000»
¾ Σεµινάρια/εργαστήρια σε όλα τα κράτη µέλη

Ι. Ποιος ο σκοπός του
οδηγού;
¾Ο τεχνικός οδηγός:
9 Εντοπίζει τις ευκαιρίες που περιλαµβάνονται στα κοινοτικά
ταµεία
9 Αφορά όλες τις πιθανές οµάδες δικαιούχων
9 Επισηµαίνει όλες τις κατηγορίες χρηµατοδοτικών αναγκών του
∆ικτύου Natura
9 Παρουσιάζει όλα τα στοιχεία µε έναν εύχρηστο τρόπο

¾Η διαθεσιµότητα των πόρων εξαρτάται από τον εθνικό
προγραµµατισµό!

Ι. Σε ποιους απευθύνεται ο
οδηγός;
¾Αυτός ο τεχνικός οδηγός απευθύνεται:
9 Στις αρχές που διαµορφώνουν τα εθνικά και περιφερειακά
προγράµµατα για την περίοδο 2007-2013
9 Στους φορείς που ασχολούνται µε την υλοποίηση του
∆ικτύου Natura.
9 Στους εµπλεκόµενους φορείς και τις πιθανές οµάδες στόχου

Ι. Οφέλη του τεχνικού οδηγού

9 Επισκόπηση των ευκαιριών κοινοτικής χρηµατοδότησης του
∆ικτύου Natura (2007-13)
9 Έλεγχο της κάλυψης των δράσεων για το δίκτυο Natura και
της αξιοποίησης όλων των χρηµατοδοτικών ευκαιριών
9 Ενίσχυση µελλοντικών αναθεωρήσεων των προγραµµάτων
9 Πληροφόρηση για την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων

¾Το πρώτο βήµα σε µία συνεχή διαδικασία

Μέρος II: ∆οµή και
περιεχόµενο

∆ΟΜΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ:
Πώς διαβάζουµε τους πίνακες;

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
¾ 25 τύποι δραστηριοτήτων

¾ 4 κατηγορίες αναγκών χρηµατοδότησης:
¾Οριστικοποίηση περιοχών
¾Σχεδιασµός διαχείρισης
¾∆ιαρκής διαχείριση και παρακολούθηση
οικότοπων
¾Επενδυτικές δαπάνες

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

∆ιαχείριση διαδικασίας επιλογής περιοχών
Επιστηµονικές µελέτες/ κατάλογοι
απογραφής για τον προσδιορισµό των
περιοχών
Προετοιµασία αρχικού ενηµερωτικού και
διαφηµιστικού υλικού
Πιλοτικά έργα
Προετοιµασία σχεδίων διαχείρισης &
στρατηγικών πλάνων
Σύσταση φορέων διαχείρισης
∆ιαβούλευση – δηµόσιες συσκέψεις,
δικτύωση, σύνδεσµοι µε γαιοκτήµονες
Αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης &
στρατηγικών πλανών
Λειτουργικές δαπάνες φορέων διαχείρισης
(συντήρηση κτηρίων και εξοπλισµού)
Συντήρηση εγκαταστάσεων για δηµόσια
πρόσβαση και χρήση περιοχών.
∆απάνες προσωπικού
∆ιαχείριση προστασίας - οικότοποι
∆ιαχείριση προστασίας -είδη

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

∆ιαχείριση προστασίας – εισβάλοντα
ξενικά είδη
Υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και
συµφωνιών
Παροχή υπηρεσιών, αποζηµίωση
για παραίτηση από δικαιώµατα και
απώλεια εσόδων
Παρακολούθηση και επιτήρηση
∆ιαχείριση κινδύνων
Επιτήρηση περιοχών
Παροχή ενηµερωτικού και
διαφηµιστικού υλικού
Επιµόρφωση και εκπαίδευση
Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση
της χρήσης και της εκτίµησης από
τους επισκέπτες
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης
της αποζηµίωσης για δικαιώµατα
ανάπτυξης
Υποδοµές που απαιτούνται για την
αποκατάσταση οικότοπων και ειδών
Υποδοµή για δηµόσια πρόσβαση

Κατάλογος των 25 τύπων δραστηριοτήτων
για τo ∆ίκτυο Natura 2000

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο

Περιγραφή Οµάδα
Τύποι
στόχου περιοχής

Περιορισµοί
περιοχής

Σηµειώσεις/
περιορισµοί

Παραδείγµατα

Κοινοτικά ταµεία µε αναφορές σε άρθρα των
Κανονισµών της ΕΕ:
¾ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ)
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)
Χρηµατοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+)
7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας (ΠΠ7)

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Περιγραφή της χρηµατοδότησης
¾ Θέµα του άρθρου (τίτλος)
¾ Περιεχόµενο το άρθρου (σύντοµη περιγραφή
των συγχρηµατοδοτούµενων µέτρων)

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Επισηµαίνονται οι πιθανοί δικαιούχοι :
¾ ∆ηµόσιες υπηρεσίες
¾ Γεωργοί
¾ ∆ασοκόµοι
¾ Ιδιώτες γαιοκτήµονες
¾ ∆ηµόσιοι γαιοκτήµονες

¾Αλιείς και υδατοκαλλιεργητές
¾∆ιαχειριστές γαιών
¾ΜΚΟ
¾ΜΜΕ
¾Εκπαιδευτικοί
¾Άλλοι

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Επισηµαίνονται οι τύποι των περιοχών Natura:
¾ Γεωργικές εκτάσεις
¾ ∆άση
¾ Άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές εκτάσεις, θαµνότοποι)
¾ Εσωτερικά ύδατα (λίµνες, ποτάµια)
¾ Υγρότοποι (έλη, βάλτοι, τέλµατα, εκβολές ποταµών)
¾ Παράκτιες περιοχές (αµµόλοφοι, παραλίες, λασπότοποι)
¾ Θαλάσσιες περιοχές (παράκτιες θαλάσσιες ζώνες)

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Επισηµαίνονται πιθανοί περιορισµοί επιλεξιµότητας
π.χ. για τα ταµεία για την περιφερειακή ανάπτυξη:
¾ Περιφέρειες Σύγκλισης (Περιοχές Στόχου 1)
¾ Περιοχές «σταδιακής εισόδου»
¾ Περιοχές «σταδιακής εξόδου»
¾ Περιοχές Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης
(Περιοχές Στόχων 2 και 3)

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Επισηµαίνονται άλλοι περιορισµοί ή
σηµειώσεις:
¾ Αναφορά σε άλλα άρθρα για πιο λεπτοµερή
ενηµέρωση Ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την
χρηµατοδότηση
¾ Κριτήρια αποκλεισµού (π.χ. LIFE+)

ΙΙ. ∆οµή και περιεχόµενο
Ταµείο
Fund Περιγραφή
DescriptionΟµάδα
Target Τύποι
Land Περιορισµοί
Area Σηµειώσεις/
Notes / other
Παραδείγµατα
Examples
στόχου
groups
περιοχής
types περιοχής
restrictionsπεριορισµοί
restrictions

Παρουσιάζει παραδείγµατα αξιοποίησης του κάθε
άρθρου:
¾Παραδείγµατα αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων προς
στήριξη διαχειριστικών αναγκών
¾Αναφορά στα υποθετικά παραδείγµατα π.χ. [αρκούδα],
[ποταµός].

Μέρος III: Παράδειγµα
∆ιαχείριση ποταµού
µε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας,
γεωργίας και τουρισµού

ΙΙΙ. Παράδειγµα
Σχεδιαζόµενα µέτρα προστασίας:

Ανταποκρίνεται στη δραστηριότητα:

• ∆ηµιουργία συστήµατος πρόληψης
ρύπανσης υδάτων

[17] Παρακολούθηση και Επισκόπηση

• ∆ιαχείριση και παρακολούθηση των
περασµάτων

[12] ∆ιαχείριση προστασίας - Οικότοποι

• ∆ιαχείριση φύσης µε συµµετοχή
τοπικών κοινωνιών
• Νέες µέθοδοι υδατοκαλλιέργειας

[4] Πιλοτικά έργα
[12] ∆ιαχείριση προστασίας - Οικότοποι

• Ανάπτυξη τουριστικής υποδοµής

[22] Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση
της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση
περιοχών Natura

• Ανάπτυξη πακέτων διακοπών

[20] Παροχή ενηµερωτικού και
διαφηµιστικού υλικού

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: ∆ηµιουργία συστήµατος πρόληψης ρύπανσης υδάτων
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Πόρος

Περιγραφή

Περιορισµός περιοχής

Παραδείγµατα

ΕΤΠΑ
4(4)
Νέο άρθρο: 4(5)

Πρόληψη κινδύνων, που
περιλαµβάνουν τη ανάπτυξη
και υλοποίηση σχεδίων για
την πρόληψη και την
αντιµετώπιση φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων

Περιφέρειες στόχου
σύγκλισης

Χρηµατοδοτική ευκαιρία: ΕΤΠΑ

Ανάπτυξη σχεδίων για την αντιµετώπιση
κινδύνων, όπως η διαρροή πετρελαίου ή
χηµικών, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν
περιοχές Natura.

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: ∆ιαχείριση και παρακολούθηση των περασµάτων
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
Πόρος

Περιγραφή

Οµάδες στόχου

Τύποι γαιών

Παραδείγµατα

ΕΓΤΑΑ

36(α)iv

Αγρoπεριβαλλοντι
κές ενισχύσεις

Γεωργοί
διαχειριστές
γαιών

Γεωργικές
εκτάσεις

Χρηµατοδοτική ευκαιρία: ΕΓΤΑΑ

Τα αγροπεριβαλλοντικά µέρτα θα µπορούσαν να
προορίζονται για γεωργικές εκτάσεις ανάµεσα σε βασικές
περιοχές Natura 2000, προκειµένου να αναπτυχθούν
διάδροµοι άγριας πανίδας που συνδέουν σηµαντικούς
οικοτόπους. [αγροδάσος, αγρο-υδάτινα]

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: ∆ιαχείριση φύσης µε συµµετοχή τοπικών κοινοτήτων
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΈΡΓΑ
Πόρος

Περιγραφή

Οµάδες
στόχου

Τύποι γαιών

Παραδείγµατα

ΕΓΤΑΑ
63

Leader

Όλες οι
πιθανές (µέσα
σε αγροτικές
περιοχές)

Όλες οι
επιλεγµένες
αγροτικές
περιοχές

Χρηµατοδοτική ευκαιρία: Leader

Πιλοτική συµµετοχή τοπικών κοινοτήτων στη
διαχείριση της φύσης, εκπαιδευτικό σχέδιο, σχέδιο
για την αύξηση του τουρισµού ή την ανάπτυξη ή
την ανάπτυξη περιοχών γύρων από περιοχές
Natura. Πρέπει να ενσωµατωθεί στη στρατηγική
τοπικής ανάπτυξης.

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: Νέες µέθοδοι υδατοκαλλιέργειας
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
Πόρος

Περιγραφή

Οµάδες
στόχου

Τύποι γαιών

Παραδείγµατα

ΕΤΑ
28(1)(β)

Υλοποίηση µεθόδων
υδατοκαλλίεργειας που µειώνουν
σηµαντικά τον αρνητικό
αντίκτυπο ή ενισχύουν τον θετικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον, σε
σύγκριση µε τη συνήθη πρακτική
στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας

ΜΜΕ

Χρηµατοδοτική ευκαιρία: ΕΤΑ

Παράκτιες,
θαλάσσιες,
εσωτερικά ύδατα,
υγρότοποι

Χρηµατοδότηση που θα επιτρέψει
στους υδατοκαλλιεργητές να
στηρίξουν τεχνικές µε
χαµηλή/µηδενική χρήση χηµικών,
οδηγώντας σε καθαρότερα
ποτάµια και υψηλότερες φυσικές
αξίες στα κατάντη της λεκάνης.
[αγρο-υδάτινα]

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: Ανάπτυξη Τουριστικής Υποδοµής
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 22: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Πόρος

Περιγραφή

Περιορισµοί
περιοχής

Παραδείγµατα

ΤΣ

2(2)

Επίτευξη των στόχων του άρθρου 174 της συνθήκης, που
εµπίπτουν στις προτεραιότητες που ορίζονται για την
κοινοτική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος στα
πλαίσια της πολιτικής του προγράµµατος δράσης για

Περιφέρειες
στόχου
σύγκλισης

Χρηµατοδοτική ευκαιρία: Ταµείο Συνοχής

Ανάπτυξη τουριστικών
εγκαταστάσεων/συγκροτηµάτων
σε σχέση µε το Natura [αγρουδάτινα].

ΙΙΙ. Παράδειγµα
ΜΕΤΡΟ: Ανάπτυξη πακέτων διακοπών µε θέµα την φύση
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πόρος

Περιγραφή

Περιορισµοί
περιοχής

Σηµειώσεις/άλλοι
περιορισµοί

Παραδείγµατα

ΕΤΠΑ

4(10)

Άµεση ενίσχυση των επενδύσεων στις ΜΜΕ, που
συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη διαφύλαξη
θέσεων εργασίας

Χρηµατοδότηση: ΕΤΠΑ

Περιφέρειες
στόχου
σύγκλισης

Πλαίσιο:
δηµιουργία
θέσεων εργασίας

Ανάπτυξη ενηµερωτικού
υλικού που απαιτείται για
την προώθηση του
οικοτουρισµού στην
περιοχή από τις ΜΜΕ
[αγρο-υδάτινα]

Μέρος IV: Προοπτικές

Τεχνικός Οδηγός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
αναγνώριση:
¾των ευκαιριών συγχρηµατοδότησης
¾της ανάγκης αναζήτησης χρηµατοδότησης από διάφορες πηγές

Ενίσχυση της εθνικής εφαρµογής
¾Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξαρτάται από τα προγράµµατα
που σχεδιάζουν τα κράτη µέλη
¾Αναζήτηση από άλλες πηγές χρηµατοδότησης

IV: Προοπτικές
Πολλές πιθανές προσεγγίσεις
Να αξιοποιηθεί ο οδηγός, από όσους εµπλέκονται άµεσα µε το
∆ίκτυο Natura, από τις αρχές που σχεδιάζουν τα προγράµµατα
αλλά και από τους πιθανούς τελικούς δικαιούχους.

¾Ας αξιοποιήσουµε στο
µέγιστο τον Τεχνικό Οδηγό:
«Χρηµατοδότηση του
δικτύου Natura 2000»!

