MAI APROAPE DE O DUNĂRE VERDE

După mai bine de doi ani, consorţiul GREEN DANUBE a intrat pe ultima sută de metri a
proiectului, acesta urmând a se finaliza la sfȃrșitul lunii iunie 2019.
16 parteneri din șapte țări din regiunea Dunării au lucrat neȋntrerupt pentru scopul
comun de a limita impactul negativ al emisiilor asupra ecosistemului Dunării. Consorțiul
este mulțumit de rezultatele tangibile ale proiectului și dorește să își exprime
recunoștința față de toți cei ce au mers alături pe această cale către o Dunăre Verde.

http://www.interreg-danube.eu/green-danube
CONFERINȚA FINALĂ ȘI LANSAREA VIDEOCLIPULUI PROIECTULUI
Conferința Finală a proiectului GREEN DANUBE a avut loc ȋn frumoasa Deltă a Dunării, ȋn
prezența a aproape 70 de participanți din mai multe țări dunărene, inclusiv părțile
interesate din țară și din străinătate. Ȋn prima zi a conferinței, partenerii din proiect au
prezentat rezultatele și activitățile desfășurate ȋn cadrul proiectului: activități de
comunicare, de măsurare și evaluare a emisiilor atmosferice, tehnologii inovative,
susținerea politicilor UE și sensibilizarea opiniei publice. De asemenea, partenerii au fost
bucuroși să primească un mesaj din partea ofițerului de proiect de la Secretariatul Comun
al Programului Transnațional Dunărea, în care li se mulțumea tuturor celor implicați
pentru munca depusă și rezultatele obținute. Citiți aici
Ȋntr-o prezentare interactivă, audiența a fost rugată să descrie proiectul ȋntr-un singur
cuvȃnt, avȃnd următoarele rezultate:

Ȋn cea de-a doua zi, CERONAV, în calitate de gazdă, a organizat o excursie in zona din
Delta Dunării unde, în cadrul proiectului, au fost efectuate măsurători ale emisiilor
poluante din aer.
Videoclipul proiectului a fost lansat ȋn timpul evenimentului, rezumând și explicând
activitățile realizate ȋn proiect ȋntr-un mod eficient și ușor de ȋnțeles:

https://www.youtube.com/watch?v=aVBtKfkIya0

WORKSHOPUL INTERNAȚIONAL PENTRU VALIDAREA AGENDEI POLITICE A
GREEN DANUBE
În cadrul activităților de validare a
Agendei Politice propuse de proiectul
GREEN DANUBE, pe data de 28 martie
2019 s-a organizat un workshop
internațional care a avut loc ȋn Budapesta
și unde au participat partenerii din
proiect și părțile interesate externe din
mai multe țări dunărene.
Pe parcursul zilei, au fost prezentate
concluziile proiectului și toți participanții
au formulat ȋmpreună prioritățile
Agendei Politice. S-a pornit de la acțiunile
deja identificate în cadrul workshopurilor naționale
și s-au adăugat alte
acțiuni importante pe lista măsurilor
necesare. Ȋn final, atelierul a avut o parte
interactivă bazată pe discuții la masa
rotundă (metoda „world café”) care a
implicat activ toți participanții și ale cărei
rezultate au fost incluse ȋn cea mai
recentă versiune a Agendei Politice. Citiți
aici

SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE PRIN ORGANIZAREA UNOR ATELIERE DE
LUCRU, EVENIMENTE ȘI A CELUI MAI NOU CENTRU DE INFORMAȚII PRIVIND
CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

Ȋn ultimii doi ani și jumătate, s-au desfășurat mai multe activități ȋn scopul sensibilizării
opiniei publice privind protecția mediului ȋn regiunea Dunării. Ȋn cadrul proiectului, au
fost organizate ȋn țările partenere șapte ateliere naționale pentru fiecare dintre cele două
subiecte „Strategia de ecologizare” și „Validarea Agendei Politice”.
Mai mult decȃt atȃt, ȋnființarea Centrelor de informare de mediu ȋn patru țări (cele fixe ȋn
Romȃnia, Croația și Serbia și o unitate mobilă ȋn Ungaria care deservește în plus
Germania, Austria și Bulgaria) a creat posibilitatea pentru mai mult de 300 de elevi din
ȋntreaga regiune a Dunării de a ȋnvăța ceva despre protecția mediului și navigația pe căile
interioare ca sistem de transport.

ULTIMII PAȘI ȘI ACȚIUNILE VIITOARE
Ultimele rezultate ale proiectului GREEN
DANUBE sunt finalizate și vor fi publicate
ȋn următoarele săptămȃni pe pagina de
internet a proiectului, în secțiunea
specială
pentru
output-uri,
“Library” (http://www.interregdanube.eu/green-danube), care include
toate
informațiile
colectate
prin
cercetare, dar și pe durata celor cȃteva
ateliere de lucru organizate ȋn trecut.
Prin urmare, suntem mȃndri să vă
anunțăm viitoarele rezultate, respectiv
„Agenda Politică pentru susținerea
legislației europene” și „Strategia de
ecologizare a transportului fluvial pe
căile
navigabile
interioare”
ale
proiectului GREEN DANUBE.
Avȃnd ȋn vedere constatările și realizările
proiectului, ȋn special rezultatele
măsurătorilor privind calitatea aerului
efectuate ȋn șapte puncte ȋn cadrul a
patru zone critice de-a lungul Dunării
(NO, NO2, Nox, SO2, CO, PM 2.5, PM 10),
acestea pot fi folosite pentru concluzii
ulterioare, activități de cercetare și
proiecte ce pot capitaliza informațiile
colectate în GREEN DANUBE.

ȊNTREAGA ECHIPĂ GREEN DANUBE DOREȘTE SĂ MULȚUMEASCĂ TUTUROR
PENTRU CONTRIBUȚIA ADUSĂ ȘI VĂ DOREȘTE O VARĂ PLĂCUTĂ ȘI
ȊNSORITĂ!

Pentru a rămȃne ȋn contact cu echipa, chiar și după finalizarea proiectului GREEN
DANUBE, vă rugăm să ne urmăriți pe următoarele canale media:

http://www.interreg-danube.eu/green-danube
https://www.facebook.com/GreenDanube/
https://www.facebook.com/InfoDanube
https://www.linkedin.com/groups/5160587/ “Danube Knowledge Network”
https://www.facebook.com/INDanube
Ph.D Vasile PIPIRIGEANU
GREEN DANUBE Project Manager
vasilepipirigeanu@ceronav.ro;
greendanube@ceronav.ro
Mobile: 0040744133979
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