Proiectul EUROSCAPES reprezinta o initiativa europeana
avand ca scop schimbul de experienta la nivel international si
elaborarea unui concept comun de management al ariilor
naturale in cadrul zonelor urbane

Acest buletin informativ prezinta progresul activitatilor derulate in cadrul proiectului
si primele rezultate obtinute. Pana la acest moment, au fost organizate doua seminarii
tematice, in Torun (Polonia) pe tema managementului monumentelor verzi si a
transformarii siturilor militare in zone urbane si in Santa Cruz de Tenerife (Spania) pe
tema managementului zonelor protejate si a celor parasite.

Seminar tematic 8-9 iulie 2010, Torun, Polonia

Principalul subiect al seminarului
tematic a fost managementul zonelor
verzi situate in sistemul de fortificatii
urban, care constituie o parte foarte
importanta a patrimoniului natural si
cultural al orasului.
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Prezentarile din cadrul seminarului, s-au axat pe:
 Coexistenta patrimoniului natural cu centrul istoric al orasului
 Zonele verzi din Torun din perspectiva planificarii strategice a municipiului
Torun, cu accent pe importanta monumentelor verzi
 Zonele verzi ale sistemului fortaretei Torun, conservator al patrimoniului Torun
Vizita de lucru la sistemul exterior de fortificatie din Torun a oferit participantilor
oportunitatea sa observe potentialul natural si cultural al Municipiului Torun. In timpul
vizitei s-a realizat si o incursiune in istoria sistemului interior si exterior al fortificatiilor.
Seminarul a inclus si o vizita de lucru in orasul vechi Torun situat in aria sistemului de
fortificatie interioara si o scurta vizita la Curtea istorica Artus. In cadrul atelierului de
lucru in aer liber organizat langa scuarul Chopin, participantii, dupa o scurta
familiarizare cu peisajul, s-au impartit in mai multe grupuri pentru a prezenta conceptul
propriu cu privire la planul de management al zonei.

Al doilea seminar tematic - Tenerife, 12-14 Octombrie 2010
Toti partenerii proiectului au participat la cel de-al doilea seminar tematic care a fost
organizat in Santa Cruz de Tenerife, in perioada 12-14 Octombrie 2010. In aceeasi
perioada, a fost sustinut si cel de-al XIV-lea forum latino-american pe tema planificarii
urbane, organizat in cadrul conferintei „Managementul peisajului si al teritoriului in
zonele urbane si sub-urbane” in cadrul caruia a fost evidentiata experienta proiectului
EUROSCAPES.
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Seminarul a fost deschis de catre reprezentantii Guvernului Insulelor Canare care au prezentat
audientei principalele caracteristici ale zonei, dar si dificultatile intampinate in domeniul
managementul peisajului. Au avut loc doua sesiuni paralele, una pe tema zonelor peri-urbane si
agricole, cealalta axata pe zonele verzi din zonele urbane.
Partenerii au avut ocazia sa prezinte unele din bune practici in domeniu si sa faca schimb de
informatii cu privire la implementarea acestora. Schimburile de informatii in ceea ce priveste
buna practica „Turism, Teritoriu si Peisaj”, tema a conferintei internationale, au contribuit la
sprijinirea autoritatilor locale si regionale in eficientizarea actiunilor de protejare, mentinere si
imbunatatire a peisajelor naturale si culturale intr-o maniera sustenabila. De asemenea, a fost
evidentiata experienta acumulata de catre partenerii proiectului EUROSCAPES in domeniul
managementului peisagistic.
Patru teme importante au fost abordate in cadrul conferintei internationale:
 Identitate, peisaj si teritoriu:
resurse naturale si culturale;
 Teritoriu si managementul
peisajului in zonele urbane si
sub-urbane;
 Economie si turism: noi
tendinte in teritorii insulare;
 Arhitectura, planificare,
turism si inovare
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Conferinta “Peisajul in oras, orasul in peisaj”
Conventia Europeana a Peisajului – o noua provocare pentru peisajul urban
si peri-urban
Aceasta conferinta a avut loc in perioada 11-12 noiembrie 2010 in Banská Bystrica, Slovacia, la
aniversarea a zece ani de la semnarea Conventiei Europene a Peisajului (Florenta, 2000).
Principalul obiectiv al conferintei a fost cresterea constientizarii in randul ONG-urilor si a
autoritatilor regionale, ca actori cheie ai prevederilor Conventiei Europene a Peisajului,
subliniindu-se totodata importanta managementului peisajului urban si a cooperarii in acest
domeniu.

Calendarul activitatilor
17 & 18 Februarie 2011 - Seminar tematic " Spatii verzi in cadrul zonelor urbane verzi”
Londra, Marea Britanie;
12 & 13 Mai 2011 - Seminar tematic “GIS si alte instrumente electronice pentru
managementul activitatilor de peisagistica”, Trikala, Grecia;
Octombrie 2011 – Seminar tematic “Planificarea peisajului si mostenire culturala:
oportunitati si puncte slabe ale mostenirii culturale”, Roma, Italia

