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Conferinta de lansare a proiectului 4GreenInn – “Inovare in domeniul managementului sustenabil al 
ariilor naturale protejate” a fost organizata de catre Municipalitatea din Burgas/Bulgaria in calitate 
de coordonator al proiectului si s-a desfasurat in perioada 10-11 septembrie 2013, la Burgas. Toti 
partenerii proiectului au participat la acest eveniment – Fondul pentru ONG-uri Sevastopol/Ucraina, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est din Braila/Romania, Fundatia Biodiversitatii/Bulgaria in 
calitate de partener asociat.  
 
In cadrul intalnirii de lucru cu partenerii proiectului, au fost stabilite procedurile interne de 
monitorizare si evaluare, planul de comunicare, precum si planul de activitati al proiectului. Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de coordonator al Grupului de activitati “Dezvoltarea 
capacitatii privind managementul comun al ariilor naturale protejate” s-a consultat cu ceilalti 
parteneri ai proiectului cu privire la structura analizei pe tema stadiului actual al cercetarii ariilor 
naturale protejate din regiunile partenere.  
 
Experti din cadrul Fundatiei Biodiversitatii si Autoritatii pentru Protejarea Pasarilor din Bulgaria au 
prezentat activitatile de conservare a naturii si proiectele derulate in domeniul protectiei mediului, 
biodiversitatii lacurilor si a zonei Burgas.                               
 
Partenerii proiectului au vizitat zone naturale protejate din apropiere de Burgas – Lacul Atanasovo, 
Lacul Vaya – zona tinta a proiectului si Centrul de Conservare  a Naturii “Poda” gestionat de 
Autoritatea pentru Protejarea Pasarilor din Bulgaria. 
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