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Finalizarea proiectului 
“4GreenInn - Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat, in perioada 6.07.2013 – 30.06.2016, proiectul 
4GreenInn „Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” finantat in cadrul Programului 
Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 - Utilizarea în comun a resurselor si competentelor 
pentru protejarea si conservarea  mediului, Masura 2.2 – Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si 
protejarii ariilor naturale protejate. 
 
Proiectul a fost coordonat de catre Municipalitatea din Burgas/Bulgaria si derulat in parteneriat cu Centrul de Afaceri 
Internationale si Dezvoltare Economica/Georgia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania. Institutul de 
Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania a avut rolul de partener asociat in cadrul proiectului si a sprijinit 
implementarea proiectului prin oferirea de expertiza in domeniul protectiei mediului si conservarii resurselor naturale. 
 
Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea managementului 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. 
 
Actiunile derulate de catre ADR SE, in calitate de partener, au vizat zona tinta Parcul Natural „Balta Mica a Brailei”. 
 
Principalele rezultate ale proiectului obtinute la nivel local/regional sunt: imbunatatirea capacitatii autoritatilor 
publice locale, agentiilor pentru protectia mediului, administratiilor parcurilor naturale, altor actori cheie relevanti, 
prin organizarea de sesiuni de instruire in domeniul managementul sustenabil al ariilor naturale protejate; realizarea 
analizei cu privire la situatia actuala a ariilor naturale protejate din regiunea sud-est, constituirea unei baze date 
privind ariile naturale identificate si promovarea acestora pe platforma web Ecopedia; dezvoltarea unui plan tehnic 
pentru infiintarea unui centru de informare turistica; constientizarea publicului larg cu privire la importanta ariilor 
naturale protejate prin organizarea de vizite tematice in Parcul Natural „Balta Mica a Brailei”.   
 
Platforma Ecopedia (www.bs-ecopedia.eu) este gestionata de catre liderul de proiect, Municipalitatea din Burgas si 
reprezinta un instrument informational pentru promovarea ariilor naturale protejate din regiunea Marii Negre. Aceasta 
include fotografii si informatii cu privire la ariile naturale protejate, reprezentative pentru regiunile partenere 
proiectului.  
  
In vederea promovarii Parcului Natural „Balta Mica a Brailei” si a altor arii naturale protejate din regiunea sud-est, a 
fost dezvoltat un plan tehnic pentru infiintarea unui centru de informare turistica in municipiul Braila. Misiunea 
Centrului „Natura” va fi: promovarea potentialul turistic al regiunii; cresterea vizibilitatii atractiilor turistice si implicit 
a numarului de turisti din aria de influenta locala/regionala; informarea publicului si a actorilor cheie asupra aspectelor 
ce deriva din implementarea conceptului de sustenabilitate si protectie a ariilor naturale. 
 

Pentru mai multe informatii, accesati:  
http://www.blacksea-cbc.net/; www.adrse.ro; www.bs-ecopedia.eu  
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Publicarea acestui material a fost finantata de Uniunea Europeana. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este 
singura responsabila de continutul acestei publicatii, care nu reflecta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii 
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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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