07 decembrie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ
COMITET DE COOPERARE pentru programele RO02 și RO04 finanțate prin granturi SEE
André Kammerud, Agenția Norvegiană de Mediu: ”Apreciem progresul înregistrat la nivelul
Operatorului de Program în ceea ce privește gestionarea și implementarea acestor
programe și dorim să colaborăm și în perioada următoare de programare”

În perioada 07 – 08 decembrie 2016 se desfășoară, la Sibiu, Comitetul de Cooperare pentru
Programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor și RO04 - Reducerea substanțelor
periculoase, finanțate din granturi SEE. Întâlnirea are ca scop evaluarea stadiului implementării
proiectelor derulate prin cele două Programe, pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
este Operator de Program.
Cea de a doua zi a reuniunii este dedicată unei vizite de monitorizare la fața locului, la două
dintre proiectele aflate în prezent în implementare, respectiv proiectul ”Calea verde spre
dezvoltare durabilă” din cadrul Programului RO07 – Adaptarea la Schimbările Climatice și
proiectul ”Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților
organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul hidrografic Mureș (SIDPOP)” din cadrul Programului
RO04 - Reducerea substanțelor periculoase.
La eveniment participă
Membrii Comitetului de Cooperare, respectiv reprezentanți ai
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP (în calitate de Operator de Program) și ai
Parterului de Program din statul donator (Agenția Norvegiană de Mediu).
Operatorul de Program a prezentat stadiul ”la zi” al implementării proiectelor, gradul de
realizare și obținere a rezultatelor propuse fiind cuprins între 24% -100% pentru RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, respectiv între 71% și 100$ pentru RO04 - Reducerea
substanțelor periculoase.
De asemenea, s-a menționat că în această perioadă este deschisă sesiunea de depunere a
ofertelor pentru Fondul de relații bilaterale.
Reprezentanții Statului Donator au apreciat progresul înregistrat la nivelul Operatorului de
Program în ceea ce privește gestionarea și implementarea acestor programe și și-au exprimat
dorința de a colabora și în perioada următoare de programare.
A doua zi a întâlnirii, respectiv 8.12.2016, va fi dedicată vizitelor la fața locului pentru două
proiecte, respectiv ”Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului
poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul hidrografic Mureș (SIDPOP)” implementat
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de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și ”Calea verde spre dezvoltare durabilă” implementat de
Agenția de Protecția Mediului Sibiu.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, derulează 3
Programe finanțate în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, respectiv Programul RO02 –
Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, Programul RO04 – Reducerea substanțelor periculoase
și Programul RO07 – Adaptarea la schimbările climatice.
Bugetul total alocat României este de peste 34 de milioane de euro, distribuit astfel:
17.647.057 Euro – pentru Programul RO02 - Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor,
11.764.706 Euro – pentru Programul RO04 - Reducerea Substanțelor Periculoase,
5.078.116 Euro – pentru Programul RO07 – Adaptare la Schimbări Climatice.
Informații suplimentare despre granturile SEE și norvegiene pot fi accesate pe paginile web
www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro,și http://eeagrantsmediu.ro/ .
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