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Подпрограма „Природа и биологично разнообразие“
Допустими дейности
Допринася за
Спиране и предотвратяване
загубата на биологично
разнообразие
Подкрепа на развитието и
поддържането на мрежата
НАТУРА 2000 и НПРД
Интегриране на целите за
природата и
биоразнообразието в други
политики и програми за
финансиране

Проекти в подкрепа на опазването
и възстановяването на природата в
мрежата Натура 2000.
Защита на видовете.
Инвазивни чужди видове
Възстановяване на екосистемите и
много други...
Интегрирано прилагане на НПРД и
Стратегията на ЕС за
биоразнообразие
Финансиране на безвъзмездни
средства в малък мащаб, особено в
отвъдморските страни и територии и
най-отдалечените региони

Подпрограма „Природа и биологично разнообразие“
Типове проекти
Стандартни проекти за действие (SAP)
Стратегически проекти за природа (SNAPs)
Интегрирано прилагане на НПРД и
Стратегията на ЕС за
биоразнообразие
Финансиране на безвъзмездни
средства в малък мащаб, особено в
отвъдморските страни и територии и
най-отдалечените региони

Проекти за техническа помощ за подготовка на SNAPs

Стандартни проекти за действие (SAP)
Насочени към:
 разработване, демонстриране и насърчаване на иновативни техники, методи и
подходи;
 допринасят за базата от знания и за прилагането на най-добрите практики;
 подкрепя разработването, прилагането, мониторинга и прилагането на съответното
законодателство и политика на Съюза, включително чрез подобряване на
управлението на всички равнища, по-специално чрез повишаване на капацитета на
публичните и частните участници и участието на гражданското общество
Степен на съфинансиране от максимум 60%,
с изключение на: 67% за проекти, насочени както към приоритетни, така и към
неприоритетни местообитания и/или видове
75% за проекти, насочени изключително към приоритетни местообитания и/или видове
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Стандартни проекти за действие (SAP) - дейности
Директива за птиците и местообитанията - „Пространство за природата“ и
„Защита на нашия вид“
Регламент за инвазивни чужди видове
Стратегия на ЕС за биологично разнообразие

Допълнителни условия:
⊷ Устойчивост;
⊷ Дейности в НАТУРА 2000
⊷ Дейности, извън НАТУРА 2000
⊷ Реинтродукция
на
видове
и
други
консервационни
интродукции/транслокациив рамките на естествените местообитания;
⊷ Ex situ консервационни дейности
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Стандартни проекти за действие (SAP) – дейности (2)
Допълнителни условия:
⊷ Закупуване на земя;
⊷ Дългосрочен наем на земя, закупуване на права или еднократни
компенсационни плащания
⊷ Краткосрочен лизинг на земя или временни компенсационни плащания
⊷ Недопустими разходи за закупуване на земя, еднократни компенсационни
плащания и лизингови плащания
⊷ Текущо управление на местообитанията и повтарящи се дейности
⊷ Инфраструктура
⊷ Зелена инфраструктура
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Стратегически проекти за природа (SNAP) и
Техническа помощ (ТА)
Насочени към:
Приоритетните рамки за действие съгласно Директивата за местообитанията и
други планове или стратегии, приети на международно, национално,
регионално или мултирегионално ниво от органите отговорни за опазване на
природата и биоразнообразието
Степен на съфинансиране от максимум 60%,
Максимална продължителност на проекта до 14 години
Проекти за техническа помощ за подготовката на SNAP и SIP (TA-PP)
Процент на съфинансиране от максимум 60%, максимален принос за LIFE от 70 000 EUR
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Стратегически проекти за природа (SNAP)- дейности

⊷ Изпълнение на НПРД за НАТУРА 2000
⊷ Изпълнение на други планове, стратегии
Допълнителни условия:
- Текущи и повтарящи се дейности;
- Интегриране - Дейности, насочени към установяване на цели и/или мерки
за други стратегии, които не са насочени от SNaP;
- Участие в биогеографския процес Натура 2000;
- Платформени срещи за обмяна на опит с други стратегически проекти
- Изисквания, свързани с мобилизиране/координиране на допълнителни
средства
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Стратегически проекти за природа (SNAP) –
дейности (2)
Допълнителни условия:
- Въвличане на голям брой заинтересовани страни;
- Управление и координация на проекти с допълнителни фондове;
- Възможности за възпроизвеждане на резултатите и повтаряемост;
- Принцип замърсителят плаща и допустимост на действията;
- Закупуване на земя;
- Недопустими разходи, свързани със закупуване на земя, еднократни
компенсационни плащания и лизинг;
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Техническа помощ (ТА) – дейности
Целта на този тип проекти и всички дейности по тези проекти следва да бъдат
насочени към подготовката на Стратегически проект за природа
- избор на екип и провеждане на обучения за писане на SNAP предложение;
- договаряне на външна помощ за написване на SNAP предложение;
- събиране на информация за изготвяне на предложение за SNAP (напр.
относно източниците на финансиране)
- работа в мрежа, консултации и координация за подготовка и написване на
SNAP;
- координация със заинтересованите страни, които да бъдат включени в
Стратегическия проект за природата;
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Техническа помощ (ТА) – дейности (2)
- разработване на планове за финансиране, когато такива планове все още не
са част от НПРД, план за действие или стратегия;
- картографиране на действията, допълващи SNAP и техните потенциални
източници на финансиране
- написване на пълно предложение за SNAP или идейна концепция и
подготовка на пълно проектно предложение;
Не допустими дейности са:
проучвания; законови отговорности на компетентния орган; целта на проекта
следва да е ясно свързана с целите на SNAP; проекта следва да завърши в
рамките на продължителността на SNAP;
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Управление на информацията свързана с
природа - LIFE-2022-SAP-NAT-GOV
Популяризиране на добри практики, подпомагане на прилагането,
организиране на обучения, образователни, академични програми и
т.н., за да се гарантира ефективно съответствие, обществено
участие и достъп до правосъдие в политиката за природата и
биоразнообразието и въпроси, свързани със законодателството
сред обществеността
Степен на съ-финансиране – до 60%

12

Бюджет
Тема

13

Бюджет на темата
(евро)

Индикативна
стойност на проекта
(евро)

Индикативен брой
проекти за
финансиране

Природа и
биоразнообразие

132 739 347

2-13 млн.

35

Управление на
природата

3 000 000

1-2 млн

2

Техническа помощ
за подготовка на
SNAPs

386,780

70 000

-

Стратегически
проекти за природа
(SNAPs)

145 000 000*

15-50 млн.

4-14

Срокове
Тема

Краен срок за подаване на
проект

Индикативна дата за
приключване на оценката

Природа и
биоразнообразие

4 Октомври 2022 – 17:00:00
CET

Март, 2023

Управление на природата

4 Октомври 2022 – 17:00:00
CET

Март, 2023

Техническа помощ за
подготовка на SNAPs

08 Септември 2022 –
17:00:00 CET

Ноември, 2022

Стратегически проекти за
природа (SNAPs)

ИК 8 септември 2022
17:00:00 CET
и 30 март 2023 17:00:00 CET
ППП

ИК - 8 ноември, 2022
ППП -23 юни, 2023
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Благодаря за вниманието!
Програма LIFE

За въпроси:

lifencp@moew.government.bg

@moew.government.bg
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