Tulcea, 2 noiembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Ceremonia de Lansare a Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0

Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între
Ariile Protejate Dunărene. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a participat
în perioada 22-24 octombrie, alături de partenerii proiectului din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia,
Ungaria, Serbia şi Bulgaria, la evenimentele prilejuite de ceremonia lansării oficiale a proiectului, ce au
avut loc în Ingolstadt, Germania.
Partenerii de proiect - în număr de 14 - au fost primiţi în Aria Protejată cea mai apropiată de izvoarele
Dunării de către Gazdele din Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, autorităţile oraşului Ingolstadt,
reprezentanţii Muzeului din aceeaşi localitate, precum şi de Purtătorul de cuvânt al DANUBEPARKS,
Carl Manzano. A fost prezentată o imagine de ansamblu asupra activităţilor proiectului, istoria de până
în prezent a Reţelei DANUBEPARKS precum şi obiectivele sale pentru viitor. Invitaţii din partea Presei
au participat la această primă parte, oferindu-se astfel posibilitatea unor interviuri personale cu
Directorii Ariilor Protejate.
După Ceremonia de Lansare, a avut loc prima Reuniune a Comitetului Director al proiectului
DANUBEPARKS STEP 2.0. Carl Manzano (Directorul Parcului Naţional Donau-Auen) a fost reales
în funcția de Președinte și Purtător de cuvânt al Rețelei, în timp ce Eszter Buchert (Director adjunct al
Parcului Naţional Duna-Drava) și Grigore Baboianu (Director Executiv al Administraţiei Rezervației
Biosferei Delta Dunării) vor acționa în calitate de vice-președinți și vor reprezenta Rețeaua în special în
evenimentele din secţiunea de Mijloc și de Jos a Dunării.
Ceremonia de Lansare a prilejuit, de asemenea, mai multe întâlniri și ateliere de lucru: Luni (22
Octombrie 2012) a fost organizat un Atelier de Lucru cu Factori Interesaţi din Bavaria privind
Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR), Domeniul Prioritar Biodiversitate, cu participarea
Rețelei DANUBEPARKS. În același timp, noii parteneri din cadrul proiectului s-au reunit pentru o
sesiune de informare privind raportarea și alte proceduri formale de implementare a proiectului, iar
Grupul de Lucru Turism a avut primul său Atelier de Lucru.

Ceremonia de Lansare, împreună cu toate întâlnirile şi atelierele de lucru pe care le-a ocazionat, s-a
dovedit a fi un real succes și de bun augur pentru cele 23 de luni de implementare a proiectului care au
mai rămas.
Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as
Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate
ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării), se va implementa în perioada
1.10.2012 – 30.09.2014.
Printre obiectivele proiectului, se numără:
- implementarea de strategii comune în cadrul unor măsuri transnaţionale concrete: o aplicaţie pentru un
proiect privind protecţia vulturului codalb, planificarea unui centru de vizită DANUBEPARKS şi două
conferinţe trans-sectoriale.
- recunoaşterea Plopului Negru ca specie stindard pentru conservarea pădurilor riverane şi pentru
abordarea unei politici forestiere prietenoasă în zonele de luncă.
- monitorizarea la nivel dunărean a speciilor indicatoare pentru dinamica fluviului (prundăraşul gulerat
mic şi lăstunul de mal). În 2013 rezultatele acestei monitorizări vor fi integrate în expediţia Joint
Danube Survey organizată de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR).
- intensificarea cooperării cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării.
- extinderea reţelei parcurilor dunărene până la douăzeci de parteneri. Primii paşi din anul 2009 au fost
realizaţi cu 12 Arii Protejate; în cadrul noului proiect, sunt deja 18 arii participante! Noii parteneri vin
din Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria, România şi Republica Moldova.
- stabilirea unei structuri organizaţionale durabile pentru Reţeaua DANUBEPARKS în strânsă cooperare
cu actorii din regiunea Dunării.
- creşterea capacităţii şi competenţei în managementul Ariilor Protejate la nivel local, astfel contribuind
la o mai bună coerenţă în managementul siturilor NATURA 2000.
Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org .
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