Planul de îmbunătățire a coridoarelor
râurilor europene (ERCIP)

http://www.ercip.eu/

Proiectul „Planul de îmbunătățire a coridoarelor râurilor europene”, sau
ERCIP este în mare parte finanțat de către Fondul European de Dezvoltare
Regională al UE, prin programul INTERREG IVC. Proiectul ERCIP se derulează
din ianuarie 2012 până în decembrie 2014 și își propune să ofere un model
transferabil de gestionare eficientă, în comun, de către mai multe agenții, a
coridoarelor râurilor.
Obiectivul proiectului este de a promova schimbul de experiență și de a
îmbunătăți starea actuala în ceea ce privește realizarea în comun de către mai
mulți stake-holderi, a câte unui Plan de Îmbunătățire a Coridorului Râului (RCIP)
pentru fiecare țară parteneră. Acest lucru va fi realizat prin îmbunătățirea
cooperarii între agențiile de mediu regionale, autoritațile de gospodărire a
resurselor de apa și autoritățile administrației publice locale în vederea
gestionarii eficiente a unei game diverse și complexe de procese legate de
protecția râurilor și de dezvoltarea, în viitor a comunitaților locale de-a lungul
coridoarelor râurilor - arii foarte sensibile din punct de vedere geografic și
funcțional. Pentru a atinge aceste obiective, partenerii de proiect desfașoară
activități pe mai multe direcții:
1. Explorează și dezvoltă un cadru formal de cooperare între autoritățile
relevante, în vederea colaborarii pe probleme strategice.
2. Prevăd măsuri de prevenire a riscurilor de mediu, planifică și proiectează, cu
sprijinul autorităților competente, politici pe aceasta temă, politici care să fie
orientate către obiective comune și care să fie puse în aplicare de către toate
părțile. Acest tip de abordare permite obținerea de rezultate grupate pe trei
niveluri de integrare a acestor politici de mediu:
- Un angajament de a lucra în comun
- Pregătirea, sau îmbunătățirea unui Plan local de imbunatatire a
coridorului unui râu (RCIP) și
- Adoptarea unui RCIP.
3. Contribuie la sporirea gradului de conștientizare a publicului în ceea ce
privește problemele de gestionare a problematicii coridoarelor râurilor, în special
în ceea ce privește presiunile crescute asupra mediului, schimbările climatice, cu
referire specială la impactul urbanizării și al evoluției industriale sau comerciale,
care afectează în mod definitoriu sustenabilitatea ecologică, economică și
socială a acestor zone.
4. Contribuie la stimularea comunităților locale de a participa activ la procesele
care se derulează, bucurându-se, în același timp, de deținerea și menținerea în
stare bună a coridoarelor râurilor.
Partenerii ERCIP sunt:
London Borough of Lewisham (UK)
Erftverband (DE)
Rhein-Erft-Kreis (DE)
City of Teramo (IT)
Province of Teramo (IT)
Geological Institute of Romania (RO)
Town of Harsova (RO)
Region of Western Macedonia (EL)
Town of Servia-Velvento (EL)
Vă rugăm, pentru informatii suplimentare privind acest proiect să vă adresați
d-nei Diana Persa, e-mail: diana.persa@igr.ro și să accesați
site-ul proiectului http://www.ercip.eu/
This presentation has been produced by the ERCIP partnership and part funded
by the Interreg IVC programme through the European Regional Development Fund.
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