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В комисията ще участва и заместник-министърът на околната среда и водите Малина
Крумова
Комисия по разпределяне на средствата предстои да избере еко проектите, които ще
бъдат финансирани по програмата Мтел еко грант 2013. Традиционно, в състава на
журито влизат общественици, представители на неправителствени организации и
медии, а за втора година към нея ще се присъедини и заместник-министър на околната
среда и водите.

Участници в комисията ще бъдат: Малина Крумова – заместник-министър на околната
среда и водите; Петър Стоянов – заместник-ректор на „Лесотехнически университет“ София, Евгения Друмева – главен редактор на Нетинфо; Светлана Джамджиева главен редактор на вестник „Труд“, Константин Вълков – програмен директор на Дарик
радио; Събина Панайотова – популярен блогър; Валери Запрянов – главен редактор на
списание „Тема“; Мирослава Радева – социолог; Стефан Аврамов – еколог от Българска
фондация биоразнообразие; Елица Баракова – директор на фондация „Помощ за
благотворителността в България“.
През 2013 година по програмата Мтел еко грант кандидатстваха близо 30 екологични
проекта, насочени в три области:
- Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на
видове;
- Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
- Определяне и опазване на вековни дървета и гори.

Всички кандидатури преминават през три етапа на оценка, като се разглежда
качеството на проекта, заложения бюджет, очакваните резултати, ефект и капацитет
на организацията.
На първия етап всички проекти се разглеждат от програмния екип на Фондация в
помощ за благотворителността в България, която подпомага Мтел за осъществяването
на грантовата програма. Проектите, преминали на втори етап, се оценяват и класират
според колективно достигнати препоръки за решения. На финалния, трети, етап
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1/2

Десетчленна комисия избира проектите по програмата Мтел еко грант
Вторник, 16 Април 2013 08:42

разпределен общия бюджет от 50 000 лева. Максималната сума, която ще бъде
отпусната за един проект, е 15 000 лева.
Дарителската програма Мтел еко грант цели да финансира малки, но значими
екологични проекти. Програмата се осъществява с помощта на Фондация „Помощ за
благотворителността в България“.
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