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Lansarea proiectului ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0089 Obcina Feredeului”
Începând din decembrie 2011, Asociația Dorna EcoActiv, în calitate de beneficiar, implementează, proiectul
Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA 0089 Obcina Feredeului, cod SMIS-CSNR 36365, care se
va derula pe parcursul a 26 de luni.
Finanțarea proiectului, a cărui valoare totală este de 1.184.730 lei, este asigurată din Fondul European de
Dezvoltare Regională și bugetul de stat, prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, Axa prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”.
Proiectul își propune să contribuie la conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi informarea publicului privind
importanţa valorilor naturale din cadrul ariei de protecţie specială avifaunistică (SPA) Obcina Feredeului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

elaborarea în mod participativ a planului de management pentru acest sit, printr-un proces de implicare
activă a factorilor interesați, care să faciliteze integrarea obiectivelor de dezvoltare social-economică ale
comunităților locale;

-

creşterea gradului de conştientizare şi informare al populaţiei locale cu privire la valorile, statutul și
obiectivele ariei protejate şi necesitatea conservării biodiversităţii;

-

informarea și educarea tinerilor din comunitățile locale adiacente sitului în spiritul conservării naturii.

În cadrul acestui proiect se vor desfășura activități destinate delimitării în teren a sitului, realizării studiilor de
specialitate necesare elaborării planului de management, activități de informare, conștientizare și consultare a
factorilor interesați de la nivel local și județean, precum și activități educative, în cadrul școlilor din comunitățile
învecinate sitului. În cadrul proiectului urmează să fie realizată o pagină web a sitului, unde vor fi postate și
actualizate informațiile privind evoluția acestui proiect, precum și informații cu privire la sit.
Parte din rețeaua europeană ”Natura 2000”, având o suprafață de 63.737 ha, situl Obcina Feredeului înglobează
7,45 % din suprafața județului Suceava și reprezintă una din cele mai mari arii de protecție specială avifaunistică
din România. Situl, al cărui custode este Direcția Silvică Suceava, se suprapune parțial peste teritoriul administrativ
al comunelor: Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Moldovița, Vatra
Moldoviței, Frumosu, Pojorâta, Sadova, Vama și al municipiului Câmpulung Moldovenesc. Scopul SPA Obcina
Feredeului este de a asigura condițiile necesare menținerii pe termen lung a populațiilor a 11 specii de păsări
sălbatice de importanță națională și europeană. Planul de management care urmează să fie elaborat în cadrul
acestui proiect va stabili măsuri și acțiuni concrete pentru conservarea acestor specii.
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