Anunţ Început Proiect
Data : 10.06.2020

„Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversității, promovarea
culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și
în siturile Natura 2000 din zona acestuia”
Beneficiar: RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Cozia R.A.
Obiectivul general al proiectului
Implementarea de măsuri active din Planul de management al Parcului Național Cozia si al
siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia si ROSPA0025 Cozia-Buila Vânturarița în scopul
asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru specii si habitate de interes național
și comunitar și întărirea capacității administratorului acestor arii protejate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea de măsuri active pentru îmbunatățirea stării de conservare a unor
specii de faună si floră în habitatul lor natural și mai buna cunoaștere și protejare a
biodiversității din Parcul Național Cozia și siturile Natura 2000 din zona acestuia.
2. Realizarea unei infrastructuri suport pentru promovarea biodiversității în strânsă
relație cu tradițiile comunitaților locale, a practicării ecoturismului și a unor posibilitați
de recreere, în scopul atragerii factorilor de interes la realizarea obiectivelor Parcului
Național Cozia.
3. Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea ecoturismului responsabil față de
patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și
speciilor de interes comunitar din Parcul Național Cozia.
4. Cresterea nivelului de informare si conștientizare a factorilor interesați la nivel local și
a publicului larg cu privire la importanța speciilor si habitatelor care vor face obiectul
măsurilor de conservare activă și a beneficiilor generate de Parcul Național Cozia pentru
economia locală.
5. Dezvoltarea capacitații instituționale / de management a Administrației Parcului
Național Cozia.
Valoarea totală: 26.557.053,68 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
22.581.995,74 lei.
Data începerii: 13.05.2020. Data finalizării: 31.10.2023.
Cod MySMIS 2014+ 133327
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
RNP–Romsilva Administrația Parcului Naţional Cozia RA, tel./fax: 0350421822/0250750256,
e-mail: parc.cozia@gmail.com, oraș Brezoi, strada Lotrului, nr. 8A, județul Valcea, web:
www.cozia.ro .
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