БІЛЬШЕ КРОКІВ НАЗУСТРІЧ GREEN DANUBE

Через більш ніж два роки консорціум GREEN DANUBE входить в останню стадію проекту,
завершуючись в кінці червня 2019 року. 16 партнерів з семи країн Дунайського регіону постійно
працювали над спільною метою обмеження негативного впливу викидів на екосистему Дунаю.
Консорціум задоволений отриманими результатами проекту і вдячний всім учасникам за значний
поступ вперед, який ми здійснили разом для GREEN DANUBE https://www.interreg-danube.eu/greendanube

ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ЗАПУСК ВІДЕО ПРОЕКТУ
Заключна конференція GREEN DANUBE пройшла в дельті Дунаю з майже 70
учасниками з декількох країн Дунаю, включаючи внутрішніх та зовнішніх

зацікавлених сторін. Протягом першого дня конференції партнери проекту
представили результати та заходи, проведені в рамках проекту для всіх
учасників: комунікаційна діяльність, оцінка викидів в атмосферу, технології
озеленення, підтримка політики ЄС та підвищення обізнаності громадськості.
Ми також були раді отримати своєрідне послання нашого співробітника проекту
від Спільного секретаріату Програми, дякуючи усім учасникам за їхню хорошу
роботу. Деталіше
В інтерактивній презентації аудиторії було запропоновано описати проект у
межах одного слова. Отримані результати наступні:

На другий день приймаюча сторона провела екскурсію до вибраної території в
межах дельти Дунаю – місце проведення вимірювань викидів забруднюючих
речовин в атмосферу.
Крім того, під час заходу був запущений відео-ролик проекту, узагальнюючий та
пояснюючий роботи, виконані в проекті, ефективним, зрозумілим і доступним
способом:

https://www.youtube.com/watch?v=aVBtKfkIya0
МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОЕКТУ
GREEN DANUBE

28 березня проект GREEN DANUBE
організував міжнародний семінар для
затвердження
політики,
який
відбувся в Будапешті разом з
партнерами проекту та зовнішніми
зацікавленими сторонами з декількох
країн Дунаю.
Протягом дня були представлені
результати проекту, всі учасники
спільно визначили пріоритети вже
визначених дій, а також додали
перелік необхідних заходів. Нарешті,
семінар мав інтерактивну частину,
засновану на дискусіях за круглим
столом (метод “world café”), який
активно залучав усіх учасників та
результати якого були включені до
останньої версії Політики..Деталіше
.

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ
ДЕКІЛЬКОХ СЕМІНАРІВ, ПОДІЙ ТА НОВОСТВОРЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ЦЕНТРІВ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІЦЕІ)

Протягом останніх двох з половиною років було проведено декілька заходів з
підвищення поінформованості громадськості про охорону навколишнього
середовища в Дунайському регіоні. У рамках проекту в країнах-учасницях
проекту було організовано сім національних семінарів з кожної з двох тем
«стратегія озеленіння» та «затвердження політичного напрямку».
Більше того, створення ІЦЕІ в чотирьох країнах (Румунії, Хорватії та Сербії та

мобільний об'єкт в Угорщині, що обслуговує також Німеччину, Австрію та
Болгарію) дало можливість понад 300 студентам по всьому Дунайському регіону
дізнатися щось про захист навколишнього середовища та внутрішнє
судноплавство як транспортну систему.
ОСТАННІ КРОКИ ТА МАЙБУТНІ ДІЇ

Останні результати проекту GREEN
DANUBE доопрацьовуються і будуть
опубліковані У наступні тижні на
офіційній
сторінці
проекту
(http://www.interreg-danube.eu/greendanube , включаючи всю інформацію,
зібрану через Дослідницьке бюро, а
також під час семінарів, що
проводилися в рамках проекту. Тому
ми з гордістю оголошуємо про
майбутні результати «Політика у
підтримку
європейського
законодавства»
та
«Стратегія
зеленого Дунайського внутрішнього
водного транспорту».
Результати та досягнення проекту,
зокрема, результати вимірювань
якості повітря, проведені в семи
точках у чотирьох відібраних
критичних
екологічних
районах
Дунаю (NO, NO2, NOx, SO2, CO, PM
2.5, PM 10), можна використовувати
для подальших аналізу, науководослідницьких робіт та проектів, що
будуть створені на основі зібраної
інформації
проектом
GREEN
DANUBE.

ВСЯ КОМАНДА GREEN DANUBE ХОТІЛА Б ПОДЯКУВАТИ ВСІМ
ЗАЦІКАВЛЕНИМ СТОРОНАМ ЗА ЇХНІЙ ВНЕСОК І ПОБАЖАТИ ВСІМ
ПРИЄМНОГО І СОНЯЧНОГО ЛІТА!

Для зв’язку з командою проекту, навіть після завершення проекту GREEN
DANUBE, будь ласка, слідуйте за нами в соціальних мережах:
https://www.interreg-danube.eu/green-danube
https://www.facebook.com/GreenDanube
https://www.facebook.com/InfoDanube
https://www.linkedin.com/groups/5160587/ “ Дунайська мережа знань”
https://www.facebook.com/INDanube
Доктор наук Василь Васіле Піпіріджяну
GREEN DANUBE Менеджер проекту
vasilepipirigeanu@ceronav.ro;
greendanube@ceronav.ro
Тел.: 0040744133979

Орган Управління | Спільний секретаріат
Széchenyi István tér 7-8 - 1051 Будапешт, Угорщина
поштова адреса: danube@interreg-danube.eu | Сайт: www.interreg-danube.eu

Якщо ви отримали цей інформаційний бюлетень, ви були включені до одного або декількох поштових списків поштової
розсилки Дунайської транснаціональної програми. Ми прагнемо поважати та захищати конфіденційність зібраних особистих
даних. Ми вважаємо ваші особисті дані конфіденційною інформацією і ніколи не повідомлятимемо її третім особам. Ваші
особисті дані використовуються головним чином з метою отримання інформаційного бюлетеня. Ваші деталі розсилки також
можуть використовуватися Дунайською транснаціональною програмою та її проектами для цілей інформування та
розповсюдження, чітко пов'язаних з програмою та її проектами. Якщо ви не бажаєте отримувати більше цього бюлетеня, а ваші
дані не використовуються для цілей розповсюдження, будь ласка, натисніть на кнопку відписки нижче.
Відписатись

