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Dragi cititori,  

 

Suntem incantati sa va transmitem cel de-al patrulea buletin informativ pentru proiectul 

EUROSCAPES. 

 

Ne aflam la jumatatea perioadei de implementare a proiectului, schimburile de experienta 

continua si se intensifica. 

 Al patrulea seminar tematic a avut loc la Trikala (Grecia) avand ca tema de dezbatere GIS si 

instrumentele electronice pentru o abordare eficienta a managementului peisagistic. Seminarul 

a fost unul de succes, fiind elaborat cu sprijinul tuturor partenerilor primul draft al metodologiei 

comune pentru realizarea Planurilor de Management Peisagistic. Partenerii au avut 

oportunitatea sa analizeze diferite utilizari  ale GIS pentru managementul spatiilor verzi 

(analiza, coordonarea activitatilor de management, obiectivele pentru viitor), stabilind, de 

asemenea,  o metodologie pentru analiza bunelor practici.  In cadrul acestui seminar, a fost 

testat instrumentul “Green Infrastructure Valuation Toolkit”, care a fost prezentat in cadrul 

seminarului precedent de la Londra si, de asemenea, s-a discutat despre valoarea economica si 

sociala a spatiilor verzi. La finalul seminarului, a fost organizat un atelier de lucru   privind 

participarea cetatenilor si implicarea comunitatii in managementul peisagistic, partenerii 

urmand sa  aprofundeze aceasta tema de discutie in cursul urmatoarelor seminarii tematice. Pe 

pagina web a proiectului, www. euroscapes-eu.org, in cadrul sectiunii “Documente”, au fost 

postate raportul intalnirii si materialele discutate. Urmatorul seminar tematic se va desfasura in 

Viterbo, Italia, avand ca tema principala  patrimoniul cultural si istoric. Programul detaliat va 

putea fi consultat in curand pe sectiunea de anunturi a site-ului. Va rugam sa va informati! 

 

 

Lectura placuta! 
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                                         Al treilea seminar tematic Trikala- Grecia  

                                                           16-17 iunie 2011 

 

Al treilea seminar tematic pentru proiectul EUROSCAPES a avut loc la Trikala(Grecia) in 

perioada 16-17 iunie 2011 pe tema “Instrumentele GIS o abordare eficienta pentru 

managementul peisagistic”. Partenerii au discutat cu privire la posibilele utilizari a GIS in cadrul 

implementarii unui plan de management al spatiilor verzi: in etapa de inventariere si diagnoza, 

precum si in etapa de implementare si comunicare. 

Au fost organizate vizite pe teren, fiind astfel prezentat orasul Trikala, peisajele naturale  si 

culturale ce trebuie conservate si valorificate. 

Partenerii au avut oportunitatea de a discuta si de a imbunatati metodologia comuna pentru 

planurile de management peisagistic si sa analizeze anumite studii de caz prezentate de catre 

parteneri. 

Au fost organizate, de asemenea, doua ateliere de lucru: un atelier pe tema “Valoarea 

Economice  a Spatiilor Verzi” , instrument prezentat anterior la Londra si un alt atelier de lucru 

Seminarul tematic de la Trikala “GIS si instrumentele electronice, in sprijinul 

unei abordari eficiente pentru managementul spatiilor verzi” 
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pe tema participarii populatiei la realizarea planurilor de management peisagistic, un element 

cheie pentru fiecare etapa de implementare a acestora. 

Prezentarile si rapoartele din cadrul seminarului sunt disponibile in cadrul sectiunii “Documente” 

a site-ului. 

 

 

 
http://www.deka-trikala.gr 

 

Trikala este capitala Provinciei si este situata in campia fertila a Thesaliei, in zona 

centrala a Greciei. Municipalitatea Trikala cuprinde orasul Trikala si 13 asezari aflate pe o 

distanta de 5 km in jurul orasului. Populatia orasului este astazi de 75.000 locuitori. In Trikala 

sunt concentrate  toate activitatile economice, culturale si sportive. 

Trikala reprezinta poate primul model de integrare de succes a municipalitatilor si a 

comunitatilor invecinate din Grecia. Municipalitatea se implica in calitate de membru al unor  

organisme de interes public, pe teme de mediu si probleme economice, culturale, sociale si  

turistice.   

Intreprinderea pentru Dezvoltare Sociala a Municipalitatii Trikala – D.E.K.A. participa in calitate 

de partener in proiect si va implementa acest proiect in numele Municipalitatii. Domeniile 

principale de activitate ale Intreprinderii pentru Dezvoltare Sociala sunt: resursele umane, 

dezvoltarea urbana sustenabila, managementul apei si al deseurilor, energia si transportul 

sustenabil, patrimoniul cultural si spatiul verde, implementarea de proiecte pilot. 

Intreprinderea are o bogata experienta in ceea ce priveste implementarea de proiecte in cadrul 

diferitelor prorame ale Uniunii Europene cum ar fi: URBACT, PROGRAMMED, INTERREG IIIC, 

INTERREG IIIB MEDOCC, EQUAL si alte programe  nationale si europene. 

Intreprinderea pentru Dezvoltare Sociala a Municipalitatii din Trikala – D.E.K.A. 

 

http://www.deka-trikala.gr/
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Scopul acestei Intreprinderi este acela de a identifica ariile naturale (rauri, dealuri, parcuri), 

patrimoniul cultural (locuri istorice-cladiri, vecinatati vechi) si sa determine utilitatea si 

managementul actual in zonele urbane si peri-urbane. 

 

D.E.K.A. este implicata in urmatoarele activitatile specifice ale proiectului  : 

 Realizarea unui inventar al spatiilor; 

 Descrierea zonelor din punct de vedere al mediului inconjurator, al valorilor culturale, 
economice si sociale; 

 Uniformitatea gruparii spatiilor; 

 Utilizarea GIS  si a instrumentelor electronice pentru activitatile de inventariere si 
management; 

 Implementarea unor planuri de management diferentiate  tinandu-se cont de valorile 
ecologice ale spatiilor, reglementarile actuale si nevoile sociale; 

 Studierea si analiza posibilitatilor de dezvoltare a unei retele verzi-culturale; 

 Realizarea unei campanii de diseminare  pe tema valorilor ecologice si a vulnerabilitatii 
spatiilor; 

 Diseminarea bunelor practici in domeniul protectiei si managementului patrimoniului 
natural si cultural, sensibilizand actorii principali si intreaga populatie; 

 Crearea unui ghid practic pentru publicul larg, cadre, lucratori in aceste domenii de 
activitate si pentru actorii principali; 

 Implementarea unui plan de comunicare : proiectul trebuie sa fie prezentat diferitelor 
categorii de utilizatori: rezidenti, horticultori, consilieri si manageri. 
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 Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor, prin punerea la dispozitie a unei largi 

diversitati a spatiilor; 

 Incurajarea activitatilor culturale, sportive si a actiunilor de divertisment; 

 Informarea corespunzatoare a personalului care va furniza informatii variate si 

consultanta pentru zona respectiva; 

 Cresterea satisfactiei vizitatorilor, mai multe servicii pentru turisti; 

 Cresterea dezvoltarii economice; 

 Itinerarii turistice mai bine delimitate care sa promoveze zonele naturale/patrimoniul 

cultural; 

 Cooperarea dintre parteneri, impartasirea si schimbul de cunostinte in domeniul 

protectiei, imbunatatirii, sporirii si managementului acestor spatii; 

 Sensibilizarea actorilor principali si a intregii populatii, toti locuitorii fiind atasati de 

mediul in care traiesc. 

 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati site-ul proiectului EUROSCAPES: 

 

www.euroscapes-eu.org 

 

 

Informatiile prezentate in cadrul acestui buletin informativ reflecta doar parerea autorului. 

Comunitatea Europeana nu este responsabila  de utilizarea informatiilor continute in acest material. 

Rezultate anticipate ale proiectului: 

 

http://www.euroscapes-eu.org/

