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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS EN LA RED NATURA 2000

2. Organització / entitat
responsable

Servicio de Vida Silvestre. D.G. Medi Natural I d’Avaluació
Ambiental

3. Resum de l'acció

Inversiones
de
restauración
financiado por fondos FEDER.

4. Objectius de l’acció

Mejora de 4000 hectáreas de la Red Natura 2000 para mejorar
el estado de conservación de sus hábitats.

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Comunitat Valenciana

7. Situació de partida

Se estima que cerca de 40.000 has de la Red Natura 2000 en
la CV albergan hábitats degradados.
Objetivos generales:
Promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds que
impulse la Comunitat Valenciana cap a un model basat en els
principis de sostenibilitat.
Objetivos específicos:
• Suscitar l’interés de la població per les variables
ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió
de la interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica
i constructiva del marc socioeconòmic.
• Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents
amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.
Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada
del nostre entorn.

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

de

hábitats

degradados

Sociedad Valenciana

B. SOCIETAT ACTIVA
B.1
B.1.1
B.1.1.2
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior
11. Descripció de l'acció

Nova
Licitación de obras de restauración tras selección de zonas
de actuación por el estado del medio, viabilidad de la

EAR Educació ambiental en ruta

Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

18
intervención y apoyo local. Inversión prevista 19 millones
€.
12. Fases del projecte i
període de realització

Periodo de Programación FEDER 2016-2022

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Reuniones, Charlas, videos, posters.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________

EAR Educació ambiental en ruta

