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

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 –
30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), 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), o
continuare a proiectului DANUBEPARKS – Reţeaua de Arii Protejate ale Fluviului Dunărea –
Dezvoltarea şi implementarea de strategii transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al
Dunării, implementat în perioada martie 2009 - februarie 2012.
Printre obiectivele celui de al doilea proiect, DANUBEPARKS STEP 2.0, se numără:
- implementarea de strategii comune în cadrul unor măsuri transnaţionale concrete: o aplicaţie pentru un
proiect LIFE + 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.
În concordanţă cu obiectivele definite pentru proiect, se urmăresc ca rezultate:
-

1 concept pentru lărgirea reţelei DANUBEPARKS publicat, lărgirea reţelei până la 20 parteneri.

-

1 raport referitor la structurile interne ale administraţiilor ariilor protejate dunărene

-

3 rapoarte pentru a compila perspectivele viitoare pentru reţeaua DANUBEPARKS ca rezultat al
procesului de consultare cu ALPARC, Convenţia Carpaţilor şi Strategia Regională a Mării Baltice

-

1 raport referitor la posibilele structuri de organizare pe termen lung ale Reţelei
DANUBEPARKS

-

1 cadastru online de-a lungul Dunării pentru Plopul Negru ca specie stindard pentru
managementul forestier în zonele dunărene

-

1 hartă genetică de-a lungul Dunării pentru a identifica genotipurile de Plop Negru ca bază pentru
conservarea acestei specii

-

1 conferinţă internaţională cros-sectorială şi o vizită de studii pentru managementul forestier în
zona de luncă a Dunării

-

1 proiect comun de conservare pentru implementarea Planului de Acţiune pentru Vulturul Codalb
elaborat

-

1 inventar pe timp de iarnă pentru Vulturul Codalb organizat ca o contribuţie concretă la
implementarea Planului de Acţiune şi pentru a ridica nivelul de conştientizare publică cu privire la
conservarea speciilor

-

Prima acţiune de monitorizare efectuată de Reţeaua DANUBEPARKS în cadrul expediţiei Joint
Danube Survey organizată de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)

-

1 Plan de Acţiune privind Morfologia Fluviului publicat, ce va cuprinde 3 planuri demonstrative
la 3 situri (unul pe Dunărea Superioară, unul pe Dunărea de Mijloc şi unul pe Dunărea Inferioară)

-

1 conferinţă transnaţională cros-sectorială pe Morfologia Fluviului în comun cu SEE NEWADA
Duo

-

1 centru de vizitare DANUBEPARKS planificat în comun

-

Oferte comune şi linii directoare pentru turismul în natură definite ca scopuri comune de
dezvoltare a calităţii acestuia

-

1 instrument de analiză a capacităţii de suport dezvoltat şi testat în două arii pilot, pentru un
echilibru mai bun între activităţile de turism şi conservare

-

1 ghid al vizitatorilor ca aplicaţie a studiului capacităţii de suport a turismului

-

1 arhivă online de fotografii ca platformă pentru probleme de conservare a naturii de-a lungul
Dunării

-

Numeroase activităţi de comunicare şi materiale de creştere a conştientizării publice privind
reţeaua DANUBEPARKS

-

Numeroase activităţi de comunicare internă pentru a optimiza cooperarea în cadrul reţelei.

Parteneri:
Austria:

1 partener: Nationalpark Donau-Auen GmbH, Partener Coordonator

Bulgaria:

2 parteneri

Ungaria:

3 parteneri

România:

1 partener: ARBDD

Slovacia:

1 partener

Croaţia:

2 parteneri

Serbia:

2 parteneri

Germania:

2 parteneri

Bugetul total al proiectului este 2.204.901 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 354.300 Euro din care
contribuţia proprie a ARBDD este de 7.086 Euro.

Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org

