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Suceava, 25 iulie 2011

Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltare durabilă prin voluntariat
Sâmbătă, 23 iulie 2011, asociaţia GEC Bucovina a organizat, la Suceava, lansarea proiectului „Gândeşte Verde” -

Modele de aplicare a Agendei Locale 21 în context transfrontalier Romania – Ucraina – Republica Moldova
MIS ETC Code: 736 . Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea partenerilor din echipa de implementare
(Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi organizaţiile neguvernamentale „Bukvitsa” (Cernăuţi, Ucraina) şi „TICINFO” (Drochia, Republica Moldova), a reprezentanţilor unor instituţii publice şi ai societăţii civile sucevene, voluntari
ecologişti, reprezentanţi ai mass-mediei, alţi invitaţi. Proiectul beneficiază, de un grant în valoare de 109.639,04
EUR/466.623,75 RON, prin intermediul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 20072013.
Proiectul propune iniţierea colaborării şi a parteneriatelor transfrontaliere trilaterale pentru aplicarea Agendei 21, care prevede
dezvoltarea abilităţilor civice ale cetăţenilor, implicarea acestora într-un dialog constructiv cu autorităţile publice, aplicarea
conceptului de dezvoltare durabilă la nivel local.
Proiectul se adresează colectivităţilor din judeţul Suceava - România, regiunea Cernăuţi – Ucraina şi raionul Dochia –
Republica Moldova, şi aduce în dezbatere probleme de strictă actualitate: abordarea gestionării viabile din punct de vedere
ecologic a dezvoltării economico-sociale locale, participarea activă a colectivităţilor.
Proiectul lansează conceptele de cooperare prin dialog şi de angajament civic activ prin: promovarea mesajului de colaborare şi
cooperare în domeniul dezvoltării durabile în context transfrontalier; iniţierea parteneriatelor trilaterale România – Ucraina –
Republica Moldova; antrenarea populaţiei (în special tineri şi femei, organizaţii neguvernamentale, pensionari, voluntari
ecologişti) la actul de decizie administrativă comunitară.
„Zona transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova are un mare potenţial natural, cultural, istoric şi
reprezintă o resursă interesantă pentru economia europeană. Valorificarea potenţialului local în comunitatea europeană
prin promovare corespunzătoare reprezintă o măsură de dezvoltare durabilă. Implicarea societăţii civile în planificarea
economiilor locale este o abordare inspirată, deoarece poate asigura mobilizarea tuturor resurselor comunităţilor pentru noi
obiective şi priorităţi reciproc acceptate. Vom aplica sintagma “dezvoltarea durabilă înseamnă a gândi global şi a acţiona
local” – a spus Beatrice Ştefănescu, responsabil comunicare.
Persoane de contact: Costel CĂLINESCU – manager proiect, Beatrice ŞTEFĂNESCU, responsabil comunicare: adresa: Suceava, Str. Nicolae
Bălcescu, nr. 1, parter, tel. +40230/531996, fax +40230/523365, e-mail: gecbucovina@rdslink.ro, website: www.gecbucovina.ro;
www.ecosv.ro
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Comisia Europeană este o instituţie executivă.
“Uniunea Europeană este formată din 27 de State
Membre care au decis împreună pe parcursul unui proces de
extindere care a durat 50 de ani, să construiască o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând
diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. „
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