Formular de aplicare
Sumar
Denumirea proiectului
Aria de acoperire

Cooperare Regională pentru Protecția Mediului din Bazinul Mării Negre
prin Reducerea Poluării din Agricultură, REPAIR
Georgia – regiunile Tbilisi, Racha Letchkhumi Qvemo Svaneti, Samegrelo
Zemo Svaneti, Imereti și Samtskhe-Javakheti
Bulgaria – regiunea Severoiztochen
Turkey - Istambul, Sakaray, Golu, Kocaeli Provinces
Moldova – mun. Chișinău și raioanele Cantemir, Leova, Nisporeni,
Ungheni, Falesti și Cahul
România de Sud-Est - județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi și Tulcea

Numele aplicantului
Parteneri

Centrul de consultare a bisnessului agricol (ABC), Georgia
•
•
•
•

Termen de
implementare
Obiective

Centrul Regional de Mediu, REC Moldova (R. Moldova)
Pro Rural Invest, PRI (R. Moldova)
Marea Neagră - Asociația de coastă a Dunării pentru Cercetare și
Dezvoltare, BDCA (Bulgaria)
Centrul de Consultanță Ecologică Galați, ECCG (România)

22 luni
Obiective generale:
• De a contribui la consolidarea parteneriatului și cooperării în regiune
• De a colabora la promovarea soluțiilor pentru problemele comune de
protecție a mediului
Obiective specific:
• Promovarea cooperării transfrontaliere de monitorizare și protecție
a bazinelor hidrografice a Mării Negre;
• Consolidarea bazei de date, promovarea implementării inovațiilor,
metodologiilor și activătăți de protecție a mediului din regiunea
Mării Negre;
• Creșterea nivelului de conștientizare și expertiză pentru elaborarea
Programului de acțiuni de mediu pentru bazinele hidrografice,
conform standardelor europene de cercetare;
• Elaborarea Programului de acțiuni de mediu pentru bazinele
hidrografice alese;
• Elaborarea modelului programelor de acțiune de mediu pentru
bazinele râurilor din regiunea Mării Negre prin implicarea reciprocă
a partenerilor;
• Susținerea participării societății civile pentru consolidarea
cunoștințelor și desiminare a datele comune, prin implicarea mai
mare a femeilor în vederea abordării provocărilor comune în
domeniul protecției mediului a râurilor și sistemelor maritime;

•

Grupurile țintă

Beneficiarii finali

Rezultatele estimate

ONG-urile de mediu din regiune, asociațiile și organizațiile obștești și
publice, autoritățile locale, fermierii, producătorii agricoli, local
authorities, femeile emigrate din regiunile afectate de conflicte sau din
gregiunile cu o densitate mare a populației, cum ar fi regiunile Imereti și
Samegrelo inclusiv Poti și Samtredia în regiunea Rioni (în special Poti și
satul Jikhaisi)
Complexele și companiile de turism, comunitățile din regiune, structurile
guvernamentale de mediu, organizațiile neguvernamentale de mediu,
autoritățile locale, populația din regiune
•
•
•
•
•
•
•

Activități

Împărtățirea experienței și metodologiilor obținute pe parcursul
soluționării problemelor de poluare pentru extinderea și
implementare de acțiune comune pe viitor.

•
•
•
•
•
•
•

Consolidarea parteneriatului transfrontalier și integrarea în
domeniul protecției mediului a bazinelor hidrografice a Mării
Negre;
Elaborarea și furnizarea datelor de extindere a bazei date în ceea
ce privește surselor de poluare, în special cauzate de activitățile
agricole, din bazinele hidrografice a Mării Negre;
Extinderea inovațiilor și implementarea metodologiei comune
"Programul de acțiune în domeniul mediului" pentru bazinele
hidrografice alese;
Elaborarea și desiminarea modulului "Protecție bazinelor râurilor
de poluanții agricoi - Programul de acțiune în domeniul mediului",
pentru bazinele hidrografice alese;
Creșterea posibilităților de participare a societății civile, cu
implicarea activă a femeilor în programele de acțiuni de mediu din
regiunea Mării Negre;
Asigurarea colaborării științifice pentru coordonarea și
armonizarea programelor de cercetare în regiunea Mării Negre;
Fortificarea rețelelor în țările implicate în proiect.
Îmbogățirea expertizei comune din sector;
Pregătirea metodologiilor de cercetare;
Creearea și dezvoltarea rețelelor de baze de date;
Îmbunătățirea conștientizării publice prin implicarea activă a
femeilor;
Pregatirea unor „Programe de actiune pentru protecția mediului –
protejarea bazinelor hidrografice de poluanții agricoli”
Vizibilitatea activităților Proiectului
Managementul Proiectului

