A V-a întâlnire a partenerilor din proiectul ConnectGREEN
21 octombrie 2020
În data de 21 octombrie 2020 a avut loc întâlnirea online a partenerilor ConnectGREEN (PP)
şi a Comitetului de Conducere a proiectului (Steering Committee), organizată sub formă de
videoconferință.
Această cea de-a cincea întâlnire a dezbătut readaptarea implementării proiectului
ConnectGREEN: Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în munți, reprezentând
infrastructura ecologică a bazinului Dunării, în contextul noii evoluții a pandemiei COVID-19,
inclusiv privind managementul și evaluarea riscurilor.

Proiectul, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Instrumentul
pentru Asistență de Preaderare (IAP), și la care INCD URBAN-INCERC este partener, își propune
identificarea coridoarelor ecologice pe baza unei noi Metodologii la nivelul întregii zone carpatice, pe
baza căreia urmând să se identifice măsurile de reducere a conflictului dintre dezvoltarea
infrastructurii și conservarea speciilor de animale sălbatice.

Întâlnirea a reunit 32 de participanți,
reprezentanți ai tuturor partenerilor din
proiect. 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).
În cadrul întâlnirii a fost prezentată situația la nivel de țară a fiecărui partener din proiect,
raportată la evoluția COVID-19, ca și influența acesteia asupra implementării și rezultatelor
proiectului.

Deasemenea,
s-a
discutat
stadiul
implementării proiectului pentru pachetele
de lucru derulate în primele patru etape,
activitățile preconizate a se desfășura în
continuare și modificările care vor surveni.

Întâlnirea a avut ca rezultat următoarele concluzii privind desfășurarea viitoare a proiectului:
1. Extinderea termenelor limită pentru pachetele de lucru WP2, WP3, WP4 și WP5;
2. Prelungirea proiectului cu 6 luni, aceasta fiind necesară pentru finalizarea tuturor
livrabilelor și rezultatelor la un nivel ridicat de calitate. Toți partenerii au fost de acord cu
această prelungire, cu excepția NCA și VUKOZ care, din motive administrative nu pot
continua activitatea dupa sfârșitul lunii mai. Totuși, aceștia pot susține proiectul extins în
condiții de voluntariat;
3. Vor fi incluse unele activități suplimentare în cadrul pachetelor WP2 și WP5.

