Întâlnire de lucru a partenerilor din proiectul ConnectGREEN, Budapesta,
25-27 septembrie 2019
În perioada 25 – 27 septembrie 2019 a avut la
Budapesta (Ungaria) cea de-a doua întâlnire de lucru
privind situația implementării proiectului ConnectGREEN:
Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în
munți, reprezentând infrastructura ecologică a bazinului
Dunării.Întâlnirea a fost organizată de partenerul din
Ungaria, CEE Web for Biodiversity – ERDF PP 4. Proiectul,
la care INCD URBAN-INCERC este partener, este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) și Instrumentul pentru Asistență de Preaderare
(IAP).
Conform planului, aceasta a fost cea de-a doua
întâlnire între partenerii proiectului. Obiectivul întâlnirii a
fost discutarea stadiului implementării proiectului pentru
fiecare pachet de lucru după primul an și activitățile
preconizate a se desfășura în continuare, precum și unele
aspecte financiare. De asemenea, în cadrul Steering
Committee s-au discutat aspecte tehnice – activități,
livrabile și rezultate – și administrative.
La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor
partenerilor din proiect, precum și dl Gusztav Csomor, JS
Project
Officer,
responsabilul
cu
monitorizarea
rezultatelor proiectului ConnectGREEN, implementat în
cadrul Priorității 2 a Programului Transnațional Dunărea.
Din partea institutului INCD URBAN-INCERC au participat
CS III Drd. ing. Antonio Tache și CS III Drd. fiz. Oana
Popescu, membri ai echipei ConnectGREEN.
Lucrările au fost conduse de dl. Cristian Papp,
reprezentantul Lead Partner (WWF România). Cei
prezenți au dat câte un scurt interviu în care să explice
rolul pe care proiectul ConnectGREEN îl are în
desfășurarea activităților lor curente. Filmul obținut,
cuprinzând interviurile participanților, va reprezenta unul
din rezultatele preconizate ale proiectului. Și
reprezentanții INCD URBAN-INCERC au vorbit despre
importanța problemelor de mediu și a infrastructurii verzi
(a coridoarelor ecologice) în activitățile de urbanism și
amenajare a teritoriului, pe care aceștia le desfășoară în
institut.
Au fost analizate apoi, rând pe rând, de către
responsabilii celor 5 pachete de lucru, rezultatele obținute
până în prezent și s-au prezentat viitoarele sarcini.
Steering Committee a luat decizii pentru fiecare pachet de
lucru, a aprobat planuri și sarcini pentru perioadele 3 și 4
de raportare, și a stabilit întâlnirile necesare diseminării
proiectului.

