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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου:
«Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα- Πάϊκου- Βερμίου για
την διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες  περιοχές
Natura».

Συνοπτική περιγραφή:
Η  εγκεκριμένη  Πράξη  αποσκοπεί  στην  υλοποίηση  δράσεων  για  την  προστασία  και  την
διαχείριση  των  προστατευόμενων  περιοχών,  των  οικοτόπων  και  των  ειδών  χλωρίδας  και
πανίδας  που  εντάσσονται  στην  αρμοδιότητα  του  Φορέα  Διαχείρισης  Προστατευόμενων
Περιοχών Βόρα-Πάικου-Βερμίου. 
Ο στόχος αυτός πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα από τις εξής δράσεις: 
Α.: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών Τζένα- Πίνοβο και Λίμνη Άγρα,
της χλωρίδας και πανίδας για την οργάνωση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών,
ειδών και οικοτόπων. 
Β. Προβολή και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις περιοχές ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης,  ανάδειξη  του  φυσικού  κάλλους  και  της  περιβαλλοντικής  σημασίας  των
περιοχών αυτών. 
Γ. Λειτουργία διαδικτυακής πύλης.

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:
Η  βελτίωση  του  βαθμού  διατήρησης  και  των  περιβαλλοντικών  συνθηκών  των
οικοσυστημάτων  στις  προστατευόμενες  περιοχές  ευθύνης  του  Φορέα  Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα-Πάικου-Βερμίου, σε συνδυασμό με την διαχείριση των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως η βόσκηση και η παράνομη θήρευση, αποτελεί έναν
κύριο στόχο των δράσεων, που θα έχει ως άμεσα ωφελούμενους τα είδη που διαβιούν εντός
των περιοχών και κατ' επέκταση, την βιοποικιλότητα. Οφέλη προκύπτουν, παράλληλα, και
για την τοπική οικονομία, τόσο μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών στην βόσκηση
όσο και μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, καθώς οι περιοχές μπορούν να αποτελέσουν
πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες, την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης, αναψυχής αλλά
και δράσεων οικοτουρισμού. Στα άμεσα οικονομικά οφέλη μπορούν να συμπεριληφθούν: η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στροφή προς την αξιοποίηση πολλαπλών πόρων, που
βοηθά στο η κοινωνία να γίνεται πιο ανθεκτική σε περιόδους κρίσης, όπως και περισσότερες
χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Τέλος, στα κοινωνικά οφέλη συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη της
επιστημονικής γνώσης και έρευνας, η ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια της περιβαλλοντικής
συνείδησης των πολιτών μέσα από ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και
πολλές εκπαιδευτικές ευκαιρίες
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 292.567,00 €.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .


