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Ποιοι είμαστε


Η Ορνιθολογική ιδρύθηκε το 1982. Είναι από τις μεγαλύτερες
περιβαλλοντικές ΜΚΟ στην Ελλάδα



Η μοναδική ΜΚΟ με αποκλειστικό αντικείμενο την προστασία των άγριων
πουλιών και των βιοτόπων τους
Ελληνικός εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης
παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία του περιβάλλοντος,
με πάνω από 110 εθνικές οργανώσεις και 2,5 εκ. μέλη



Για τα πουλιά

Για τη φύση

Για’ σένα

Ορνιθολογική & Προγράμματα Διατήρησης



Υλοποίηση περισσότερων από 30 Προγραμμάτων από το 1996 έως
σήμερα ως συντονιστής ή εταίρος

Ορνιθολογική & Προγράμματα Διατήρησης
Χρηματοδότηση ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ:


Ευρωπαϊκά προγράμματα


LIFE



Interreg



EEA Grants (EOX)



Erasmus +



Leader



Ανάληψη έργων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (κατόπιν διαγωνισμών κ.λπ.)



Ιδιωτικές χορηγίες (Ιδρύματα, ενέργειες ΕΚΕ επιχειρήσεων, ιδιώτες χορηγοί
κ.λπ.)



Εισφορές Μελών

Τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ επιλέγονται βάσει των
προτεραιοτήτων που έχει θέσει για κάθε περίοδο.

Ορνιθολογική & Προγράμματα Διατήρησης
Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ επιδιώκει τη συγκρότηση εταιρικών σχημάτων με
φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος,
όπως:
 Πανεπιστήμια
 Ερευνητικά Ινστιτούτα
 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 ΟΤΑ
 Άλλες ΜΚΟ
 Υπηρεσίες Υπουργείων
 Ιδιωτικές εταιρείες
 Άλλους φορείς

Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων



Η κάλυψη ιδίας συμμετοχής (συγχρηματοδότηση), αποτελεί
ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την υποβολή μιας
πρότασης προς χρηματοδότηση.



Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στην πλειοψηφία τους
καλύπτουν ένα μέρος του συνολικού κόστους κάθε
προγράμματος που υποβάλλεται.



Δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά του κάθε εταίρου, αλλά
όλου του εταιρικού σχήματος.



Η συγχρηματοδότηση μπορεί (και πρέπει) να διασφαλίσει την
συνέχεια υλοποίησης μέρους των δράσεων και μετά την λήξη
των προγραμμάτων.

Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων

Τρόποι κάλυψης της ιδίας συμμετοχής:


Σύμπραξη με ιδιωτικό τομέα (κοινωφελή ιδρύματα, ΕΚΕ
επιχειρήσεων κ.λπ.)



Υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από
φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Πράσινο Ταμείο)



Υποστήριξη από τους άλλους εταίρους του προγράμματος



Ιδία μέσα

Παράδειγμα συγχρηματοδότησης Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη»:

Συνεργασίες με τη Δασική Υπηρεσία
LIFE+ Νανόχηνας 2011‐2017 (LIFE10 NAT/GR/000638)

Περιπολίες (Κερκίνη, Ισμαρίδα, Δέλτα Έβρου). Σε
κάθε περιπολία συμμετείχε 1 Δασικός Υπάλληλος
και 1 φύλακας της Ορνιθολογικής.

Προγραμματισμός περιπολιών να συμπληρώνει
αυτές του ΦΔ και της Θηροφυλακής

Πραγματοποιήθηκαν περιπολίες για 5 χειμερινές
περιόδους 2012‐2017, 777 περιπολίες, 2.367
έλεγχοι, 55 παρανομίες, 15 μηνύσεις

Δημιουργία Ομάδας μαζί με Δασικούς Υπαλλήλους
με σκοπό την μείωση της λαθροθηρίας

Κατόπιν έγκρισης από υπηρεσιακό συμβούλιο
σύνολο 41 Δασικοί Υπάλληλοι σύναψαν ιδιωτικό
συμφωνητικό με την Ορνιθολογική με ημερήσια
αποζημίωση.

Συνεργασίες με τη Δασική Υπηρεσία

WILD LIFE FOR EVER - INTERREG (GR-BG–1918 / MIS 2017ΕΠ23160058)






Συμμετέχει ως εταίρος η αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης
και η Ορνιθολογική.
Η Ορνιθολογική εκπονεί μελέτη για επαναλειτουργία 2 ταϊστρών
στην Ξάνθη και Καβάλα – στενά Νέστου.
Η Αποκεντρωμένη / Δασαρχείο Σταυρούπολης και Δασαρχείο
Καβάλας θα την υλοποιήσει.

Συνεργασίες με τη Δασική Υπηρεσία

LIFE Σπιζαετού (Bonelli ΕastMed, LIFE17 NAT/GR/000514)

© Πασχάλης Δουγαλής/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΕΝ εταίρος (Τμήμα Διαχερίσης Αγριας Ζωής και Θήρας)
Δράσεις θα υλοποιηθούν από κατά τόπους Δασαρχεία:
 Δράσεις μείωσης όχλησης, όπως περιπολίες σε περιοχές αναπαραγωγής του
είδους για αξιολόγηση όχλησης και απειλών, απαγόρευση πρόσβασης σε
συγκεκριμένους δρόμους, αναθεώρηση/δημιουργία ΚΑΖ
 Δράσεις βελτίωσης ενδιαιτήματος και διαθεσιμότητας τροφής (δημιουργία
διάκενων, τοποθέτηση ποτιστρών, σπορές για βελτίωση ενδιαιτήματος)
 Μείωση θνησιμότητας (μόνωση πυλώνων μεταφοράς ενέργειας, ράμπες
απεγκλωβισμού από ανοιχτές δεξαμενές νερού)
 Τεχνικές μελέτες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
 Συμμετοχή σε σεμινάρια, ομάδες εργασίας, ενημερωτικές εκδηλώσεις
 Αγορά εξοπλισμού (4Χ4, κιάλια, GPS, φωτοπαγίδες, υπολογιστές κ.λπ.)

Συνεργασίες με τη Δασική Υπηρεσία
LIFE Ασπροπάρη (LIFE10 NAT/BG/000152 & LIFE16 NAT/BG/000874)








Σεμινάρια για τα δηλητηριασμένα δολώματα
(Δ.Δ.) με 141 συμμετέχοντες από τα
Δασαρχεία των ΖΕΠ του προγράμματος.
Συναντήσεις εργασίας για το σχέδιο του
Τοπικού Σχεδίου Δράσης Ενάντια στα Δ.Δ. σε
Μετέωρα και Ιωάννινα
Συμμετοχή στη συντήρηση και λειτουργία
της ταΐστρας στα Μετέωρα
Ενεργή συμμετοχή ενεργά στο δίκτυο
ενάντια στα Δ.Δ.

Συνεργασίες με τη Δασική Υπηρεσία
LIFE Ασπροπάρη (LIFE10 NAT/BG/000152 & LIFE16 NAT/BG/000874)






Μικτές περιπολίες με την Ομάδα
Ανίχνευσης Δ.Δ.
Χορηγία καταψυκτών και
εξοπλισμού πεδίου σε 6
Δασαρχεία Ηπείρου και Θεσσαλίας
Εκπαίδευση σε θέματα
αντιμετώπισης περιστατικών
χρήσης ΔΔ (σε Ελλάδα και
εξωτερικό)

Συμπερασματικά (1/2)






Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, όπως οι περισσότερες πΜΚΟ, έχουν την τεχνογνωσία για
υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την υλοποίησή
τους.
Η συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας σε αυτά είναι για εμάς πολλές φορές
απαραίτητη.
Η εμπειρία έχει δείξει δυσκολία, κυρίως από Δασαρχεία ή/και Δ/νσεις Δασών, να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων (έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού, λογιστικής και διαχειριστικής υποστήριξης κ.λπ.)

Συμπερασματικά (2/2)




Οι χρηματοδοτήσεις συνήθως αφορούν συγκεκριμένες δράσεις για
προστατευτέα αντικείμενα (π.χ. είδη και οικότοπους Natura 2000) και όχι
καθαρά λειτουργικά κόστη. Άρα οι προς χρηματοδότηση προτάσεις πρέπει να
στοχεύουν ανάλογα.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών
περνά μέσα από τέτοια προγράμματα και αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση.

Η διαχείριση και αποκατάσταση δασών του Δικτύου NATURA 2000
πρέπει να περιλαμβάνει και θέματα ορνιθοπανίδας!
Ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν γι’ αυτόν τον σκοπό.
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