Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 165 / 17.06.2013
Aprob,
Szapanyos Arpad, Președinte

ANUNŢ
ACHIZIŢIE SERVICII ELABORARE STRATEGIE DE VIZITARE ÎN CADRUL
PROIECTULUI „MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL
SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416
Obiectul contractului:
Elaborarea unei Strategii de Vizitare în cadrul proiectului ”Managementul integrat, conservativ și
durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeșului” (SMIS 36416).
Proiectul vizează următoarele arii naturale protejate:
ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida
ROSPA0104 Bazinul Fizeşului
Rezervația Lacul Ştiucilor
Rezervația Valea Legiilor
Rezervația Stufărişurile de la Sic
Rezervația Pădurea Ciuaşului
Informaţii despre beneficiarul proiectului:
Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania
Str. Tăbăcarilor nr. 11A, Sighişoara 545400
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

Cod fiscal 16179760
www.ecotransilvania.ro
Procedura de achiziție: achiziție directă cu prospectarea pieței
Tipul şi durata contractului: Contract de servicii cu durata de 9 luni (de la 1 iulie 2013 la 31 martie
2014).
Valoarea estimată: 30000 RON fără TVA
Descrierea activității:
Va fi elaborată strategia de vizitare unitară a ariilor protejate incluse în aria de proiect. Strategia va fi
realizată conform instrucţiunilor pentru elaborarea strategiei de vizitare (Anexa 5 la ghidul
solicitantului POS Mediu Axa 4) şi va include şi evaluarea capacităţii de suport ecologice a ariei de
proiect.
Strategia va fi elaborată prin consultarea și implicarea factorilor interesaţi din zona proiectului. Se va
propune realizarea unei identităţi locale bazată pe valorile Natura 2000, care va fi promovată la nivel
regional şi naţional.
Cele două obiective fundamentale ale strategiei de vizitare sunt: 1. limitarea impactului negativ al
activităţilor de vizitare asupra speciilor şi habitatelor naturale; 2. încurajarea dezvoltării durabile a
comunităţilor locale.
Locaţia: unitățile administrativ-teritoriale Sic, Bonțida, Fizeșu Gherlii, Țaga, Geaca, Cătina, Jucu,
Pălatca, Căianu, Gherla.
Perioada de implementare: 1 iulie 2013 - 31 martie 2014
Motivul pentru care această activitate/acţiune este necesară:
Zona proiectului dispune de peisaje deosebite (zone umede) şi valori naturale unice, inclusiv speciile
şi habitatele de interes comunitar, care pot constitui oportunităţi pentru dezvoltarea unor activităţi
durabile în zonă, în special în domeniul turismului (ex. birdwatching). Este important însă ca aceste
activităţi să se desfăşoare într-un mod durabil, în armonie cu obiectivele de conservare Natura 2000,
fără un impact negativ asupra acestor valori naturale.
Strategia de vizitare va constitui principalul instrument al custozilor ariilor protejate vizate de a crea
condiţiile pentru dezvoltarea şi managementul durabil al turismului.
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Graficul de implementare și plăți:
30 septembrie 2013: predarea către beneficiar a informaţiilor colectate care vor sta la baza elaborării
strategiei (date statistice, informaţii din planurile şi strategiile locale şi regionale, răspunsuri la
chestionare, interviuri, procese verbale ale consultărilor etc.)
31 octombrie 2013: plata a 40% din valoarea contractului (12000 RON fără TVA)
31 decembrie 2013: predarea primului draft al strategiei
31 ianuarie 2014: plata a 40% din valoarea contractului (12000 RON fără TVA)
31 martie 2014: predarea strategiei finale
30 aprilie 2013: plata a 20% din valoarea contractului (6000 RON fără TVA
Data limita pentru transmiterea ofertelor: Joi 27 iunie 2013, ora 17.00.
Informații suplimentare pot fi solicitate la tel. 0728 965 406 sau email ecotransilvania@gmail.com
Întocmit,
Luminița Holban, Manager Proiect
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