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Comunicat de presă
privind implementarea proiectului
„Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării”
(Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) - acronim LENA,
cod DTP1-1-189-2.2- LENA

Proiectul LENA este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională pentru Regiunea Dunării
2014 – 2020, Apelul 1, Axa prioritară 2 – Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul
specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale. Perioada de desfășurare
programată este de 30 de luni, începând din data de 01.01.2017. Pentru implementarea sa, cooperează un număr
de 13 parteneri din 7 state riverane Dunării: Bulgaria, Germania, Ungaria, România, Serbia, Slovenia şi Ucraina,
fiind vizate un număr de 11 arii protejate - parcuri naționale, parcuri naturale și situri Natura 2000, conexe unor
comunități rurale ce cumulează peste 0,5 milioane de locuitori.
Partenerul lider de proiect este WWF Danube-Carpathian Programme - Bulgaria (LP), iar Regia
Națională a Pădurilor Romsilva - Administrația Parcului Natural Comana este partener de proiect nr. 8 (PP-08).
Bugetul total al proiectului LENA, pentru toți cei 13 parteneri, este de peste 2,4 milioane de euro, din care
fracția alocată administrației parcului este de 80600 euro.
Proiectul își propune ca obiectiv principal să consolideze abordări comune și integrate și politici pentru
conservarea și utilizarea durabilă a acestor arii protejate, evidențiind în același timp noi oportunități de realizare
de venituri în sectorul economic bazat pe natură, cu maximizarea impactului acțiunilor la nivel regional.
Obiectivele specifice sprijină realizarea obiectivului principal anterior prezentat, acestea fiind:
1) generarea de cunoștințe și sprijinirea aplicării lor prin acțiuni pilot;
2) dezvoltarea unor instrumente pentru utilizarea durabilă a resurselor în ariile protejate;
3) îmbunătățirea politicilor și condițiilor-cadru aplicabile pentru utilizarea durabilă a resurselor în ariile
protejate.
Pentru a răspunde nevoilor și provocărilor locale identificate și totodată contribuind la punerea în
aplicare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și a politicilor europene, expertiza
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partenerilor va fi exploatată în mod inovator, promovând dezvoltarea economică prietenoasă față de natură. Pe
termen lung, prin rezultatele activităților prevăzute, se urmărește consolidarea coeziunii și cooperării sociale și
de mediu în regiunea Dunării, precum și asigurarea unei contribuții la îmbunătățirea calității vieții în beneficiul
direct al comunităților rurale din zona de interes pentru proiect. Rezultatele așteptate sunt:
a) 24 de interacțiuni de învățare;
b) 5 acțiuni pilot;
c) 4 instrumente scriptice de lucru;
d) 1 document strategic.
Prima întâlnire a partenerilor LENA a avut loc în perioada 21-24 februarie, la Sofia, cu ocazia
conferinței de lansare. Pentru mai multe date despre proiect, se pot consulta adresele de internet:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena
https://www.facebook.com/lenadanube/
https://twitter.com/lenadanube

coordonator de proiect din partea APN Comana
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