DANUBEPARKS – Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea
Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a participat la licitaţia de propuneri de proiecte pentru Programul
de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Transnational Cooperation Programme 20072013) ca partener pentru proiectul Danube River Network of Protected Areas – Development and
Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River,
Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru
Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, proiect care a fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare
pentru Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei.
Premisele care au făcut posibilă crearea propunerii de proiect au fost următoarele:
Secţiunile naturale ale fluviului Dunărea şi marile zone umede sunt parte a patrimoniului nostru natural comun
European. Ariile protejate dunărene reprezintă zone naturale unice într-un ecosistem transnaţional.
Lărgirea Uniunii Europene a creat un nou cadru general de-a lungul Dunării. Dezvoltarea economică a
intensificat presiunea pe zonele inundabile şi secţiunile fluviale rămase naturale, în vreme ce NATURA 2000 şi
Directiva Cadru Apa încă aşteaptă deplina implementare.
Pe baza parteneriatelor existente între Ariile Protejate (AP) din lungul Dunării şi urmare a apelului lansat de
„Declaraţia de la Tulcea” din aprilie 2007 (http://www.ramsar.org/mtg/mtg_danube_regional_2007a.htm) , în
cadrul proiectului se va înfiinţa „Reţeaua de Arii Protejate Dunărene” ca bază pentru măsuri transnaţionale
pentru următoarele module: 1. Schimb cultural între regiunile AP, 2. Morfologia şi revitalizarea fluviului, 3.
Managementul AP, 4. Conservarea speciilor, 5. Monitoring şi Natura 2000, 6. Turism natura Dunării.
Se vor elabora strategii comune, cerinţe comune de management şi monitoring şi planuri de acţiuni
transnaţionale de conservare pentru „specii fanion”, precum şi activităţi de marketing pentru turismul naturii.
Se vor realiza proiecte pilot transfrontaliere şi vor fi iniţiate proiecte de continuare a acestora. Conform
abordării trans-sectoriale în administrarea schimbului cultural al Ariilor Protejate, Festivalurile Natura Dunării,
expoziţiile şi media vor invita o gamă largă de public să se alăture proiectului.
Obiective principale
Acest proiect va iniţia o platformă stabilă pentru a dobândi o nouă calitate a cooperării practice continue a AP
de-a lungul Dunării. Dezvoltarea unei identităţi comune a AP, păstrând şi dezvoltând un patrimoniu natural şi
cultural comun, ar trebui să întărească organismele administrative ale AP locale şi regionale. Schimbul continuu
de informaţii şi experienţă se face pentru a garanta coerenţa AP. Se va conferi AP o voce comună la nivel
European şi internaţional pentru a sublinia nevoile practice pentru conservarea naturii de-a lungul Dunării. Se
vor dezvolta şi implementa strategii comune pentru refacerea fluviului, conservarea speciilor şi turismul pentru

natură. O coerenţă crescută în managementul AP şi conectivitatea îmbunătăţită a habitatelor este un alt
obiectiv al proiectului. Conştientizarea publică pentru obiectivele AP trebuie sporită şi numărul de vizitatori din
centre şi vizitele ghidate trebuie şi ele mărite, şi trebuie impusă dezvoltarea turismului pentru natură.
Activităţi principale
1. Înfiinţarea unui birou al reţelei (website);
2. Comunicare şi diseminare: Festivaluri Natura Dunării, expoziţii, parteneriate ale comunităţilor
Dunărene;
3. Morfologia şi revitalizarea fluviului: strategie comună, concepte de refacere, implementarea de proiecte
pilot;
4. Managementul zonelor inundabile: catalogarea silviculturii ecologice, concepte de conservare
transfrontalieră, implementare de proiecte pilot, desemnare de noi AP;
5. Conservarea speciilor reprezentative ale Dunării: Vulturul codalb (strategie de conservare, conlucrare
ştiinţifică transfrontalieră, implementarea protecţiei cuiburilor), Sturioni (dezvoltarea de proiecte LIFE+,
conştientizare publică);
6. Monitoring şi Natura 2000: împărtăşirea experienţei privind Natura 2000, concepte de monitoring şi
implementarea pentru speciile selectate;
7. Turism în natura dunăreană: cele mai bune practici, instruire comună, marketing comun, activităţi pilot.
Perioada de implementare a proiectului este între 1.03.2009 – 28.02.2012.
Parteneri:
Austria:

Nationalpark Donau-Auen GmbH, Partener Coordonator

Bulgaria:

3 parteneri

Ungaria:

2 parteneri

România:

ARBDD

Slovacia:

2 parteneri

Bugetul total al Proiectului este 2.720.950 euro.
Partea de buget ce revine ARBDD este de 662.500 euro, din care contribuţia ERDF pentru ARBDD este de
563.125 euro, 86.125 euro contribuţia naţională-finanţare din partea Guvernului României prin Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, contribuţia proprie a ARBDD fiind de 13.250 euro.
În cadrul lansării oficiale a proiectului DANUBEPARKS toţi partenerii de proiect au semnat Declaraţia de la Viena
în 9 Iunie 2009 pentru stabilirea ţelurilor noii reţele şi pentru recunoaşterea obiectivelor de colaborare
durabilă.

Paşii viitori şi dezvoltarea viitoare a proiectului DANUBEPARKS:
Conceptul pe termen lung al DANUBEPARKS include viitoare Arii Protejate de-a lungul Dunării şi a afluenţilor săi
mai mari. Toate Ariile Protejate ale Dunării sunt invitate să se alăture reţelei, toţi factorii interesaţi să joace un
rol activ în Reţeaua de Zone Protejate ale Dunării sunt bineveniţi.
Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org

