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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza, in calitate de partener, proiectul 
“4GreenInn - Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate”, finantat in 
cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre, Prioritatea 2 “Utilizarea in comun de 
resurse si competente pentru protectia si conservarea mediului”, Masura 2.2 “Promovarea cercetarii si 
inovarii in domeniul conservarii si protectiei mediului ariilor naturale protejate”. 
Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 6 iulie 2013. Valoarea finantarii 
nerambursabile pentru ADR SE este de 127.586,31 Euro echivalentul a 566.521,49 lei. 
Obiectivul general al proiectului este managementul sustenabil al ariilor naturale protejate din 
bazinul Marii Negre si dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea ariilor naturale protejate 
in strategiile globale de dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile partenere. Imbunatatirea 
capacitatii regiunilor partenere cu privire la managementul sustenabil al ariilor naturale protejate, 
promovarea unui parteneriat eficient in domeniul managementului sustenabil al resurselor naturale, 
dezvoltarea si promovarea unui instrument informational comun pentru ariile naturale protejate din 
regiunea Marii Negre sunt printre principalele obiective specifice ale proiectului. 
Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu format din Municipalitatea din Burgas (Regiunea 
Sud-Est, Bulgaria), coordonator al proiectului, Fondul pentru ONG-uri Sevastopol (Regiunea 
Sevastopol, Ucraina), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Regiunea Sud-Est, Romania), in 
calitate de parteneri. Fundatia Biodiversitatii/Bulgaria, Institutul de Hidrofizica Marina a Academiei 
Nationale de Stiinta/Ucraina, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania sunt parteneri 
asociati in cadrul proiectului si au rolul de a sprijini implementarea proiectului prin oferirea de 
expertiza in domeniul protectiei, conservarii si managementului sustenabil al mediului. 
Avand o bogata experienta in implementarea politicilor de dezvoltare regionala si a programelor de 
cooperare teritoriala, ADR SE va contribui la imbunatatirea si dezvoltarea politicilor regionale in 
domeniul protectiei mediului si managementului sustenabil si la promovarea cooperarii inter-
regionale. 
 

Pentru mai multe informatii, accesati:  
http://www.blacksea-cbc.net/;  
www.adrse.ro;  
http://www.paneuropeannetworks.com/special-reports/se-rda-on-sustainable-management-of-
protected-natural-areas/ 
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UE este o uniune politico-economica a tarilor europene dedicata cresterii integrarii economice si 
intaririi cooperarii intre state. 
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