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Защитени зони по 
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Австрия, 12% от територията
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Член 57
Опазване и поддържане на селското наследство
Финансовата помощ според чл.52 b iii се отнася за:

a) Изготвяне на планове за защита и управление, отнасящи 
се до местата по програма Натура 2000 и други места с 
висока природна стойност, действия за екологична 
осведоменост и инвестиции, свързани с поддръжка, 
възстановяване и подобряване на природното 
наследство и с развитието на места с висока природна 
стойност;

b) Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, 
възстановяване и подобряване на културното 
наследство, като например културни отличителни черти 
на селата и селския ландшафт.

Комуникация – интервенция / пример



Обучение за кандидатстване / пример



Постоянни диалогови структури
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Какво се 
финансира?

Как може да се 
подходи?



Финансиране 
на райони
за
• косене на ценни тревни площи
• запустяване на обработваема земя и гори
• спиране на употребата на изкуствени торове и пестициди

• инвестиции
• планиране

• обучение
• изследвания• нови ландшафтни елементи

за

• опазване на стари дървета

Финансиране на проекти – финансиране на райони

Финансиране на 
проекти



Фонд Финансиране на 
райони

Финансиране на 
проекти

Развитие на селските райони x x

LIFE+ x

Структурни фондове
Европейски фонд за регионално 
развитие

x

Структурни фондове
Европейски социален фонд

x

Фонд “Рибарство” x

Финансиране на проекти – финансиране на райони



Развитие на селските 
райони

Финансиране на 
райони

Финансиране на 
проекти

Чл. 21 (Обучение по 
земеделие)

x

Чл. 38 (НАТУРА 2000 
земеделие)

x x

Чл. 39 (Агроекология) x x

Чл. 46 (НАТУРА 2000 гори) x x

Чл. 47 (Гори) x x

Чл. 57a (Селско наследство) x

Чл. 58 (Обучение в по-широк 
смисъл)

x

ЛИДЕР (x) x



Цели на НАТУРА 2000
(и опазване на видове)

Поддържане и 
възстановяване на 
благоприятния 
консервационен статус 
на НАТУРА 2000 
местата

Опазване на видове 
според чл.12 на 
Директивата за 
хабитатите и чл.9 на 
Директивата за 
птиците

Цели на 
фондовете

Проект



Финансиране на развитието на селските 
райони 2007-2013 в Австрия
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ІІ. стълб
Развитие на      
селските
райони

Чл. 39

Чл. 38/46

Чл. 57

Чл. 47

Развитие на селските райони и опазване на природата в 
Австрия

39 милиона

1,1 милиона

2,7 милиона

23 милиона

Ос 1: Подобряване на 
конкурентноспособността

ЛИДЕР

Ос 2: Околна среда

Ос 3: Качество на живота в селските 
райони

5%



0

10

20

30

40

50

60

1996 2001 2008

Mio €

1996 2001 2008

ПРСР 
Австрия

Чл. 9

Чл.33

Чл.11

Чл.38

Чл.58

Чл.57

Чл.47

Чл.46

ЛИДЕРОпазване на природата и развитие на 
селските райони в Австрия
Голям бюджет, разнообразие от мерки

Федерални и европейски 
средства за околна среда

Осъществени мерки за развитие на 
селските райони

(Чл. = член от Програмата за 
развитие на селските райони)

ПРСР 
Австрия

ПРСР 
Австрия



Разнообразие от мерки за развитие на селските райони в Австрия (2009)

Инвестиции

Премии за 
територии
Селско 
стопанство, вкл. 
ландшафтни 
структури

Премии за 
територии
Гори

Планиране,
основи

Опазване 
на видове

Обучение



Примери



Холабрун, A
Размножаване на 
автохтонни храсти
Развитие на селските 
райони



Успехи:

Досега 100 вида, подвида, екотипа 
и разновидности бяха активно 
запазени и размножени
Бяха посадени 300 км
ветрозащитни плетове с автохтонен 
засадителен материал
1 милион растения преминаха в 
притежание на частни лица



Опазване на съсънката (Pulsatilla vulgaris) чрез специални 
мерки за поддръжка (инвестиции) > след това - включване
в ПРСР-Австрия



Опазване на дряна (Cornus 
mas) чрез специални 
маркетингови мерки (основи, 
работа с обществеността, 
обучение)



12 горски екологични мерки за опазване и подобряване на 
консервационния статус на горите
• Опазване на стари 
дървета/мъртва дървесина
• Прекратяване на дейностите в 
определени зони
• Дървета с гнезда/защитени зони 
с гнезда
• Редки видове
• Естествено подновяване



Гори – природозащитен план



Технически детайли
по финансирането



Идея
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Проектно 
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Проектно 
финансиране

€

Общи разходи

Финансиране Собствени средства

ЕС + национален бюджет



Кандидат
Офис, организация, хора, …

индивидуален

индивидуално

Разходи за материали
(дърводелство, дизайн, печат, 
…)

договор 
за услуги

договор

наемане

Други 
разходи
Разходи за 
персонал

Проектно финансиране



Вътрешен труд за инвестиции

Фактура
Nr. 120/6

Дейност 600 €
ДДС 120 €
Сума 720 €

„Благодаря“
Вътрешен
труд

Разходи за
материали

Проектно 
финансиране



Изводи


