PLAN REGIONAL DE ACTIUNE C2C

Fisa de proiect in baza Exemplului de Bune Practici “PREMIO DEL AMICO DEL
AMBIENTE”
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1. Titlul
Sportivii, prietenii mediului
proiectului
2. Bugetul
Maximum 850.000 €
proiectului
3. Sursa
de
finantare
a
bugetului
proiectului
Prioritatea 2: Priority 2 Environmental challenges and emergency preparedness
4.
5.

6.

7.
8.

Masura 21. Abordarea strategică transfrontaliera asupra provocărilor de mediu, inclusiv pregătirea in situatii de urgenţă.
Solicitantul
Judetul Vaslui, ROMANIA
Parteneri
si Parteneri: Municipiul Vaslui, ROMANIA;
asociati
Municipiul Soroca, R. Moldova;
Asociati: Municipiul Cernauti, Ukraina.
Aria geografica NE ROMANIA;
in
care
se SV UKRAINA;
desfasoara
R. MOLDOVA.
Durata
18 luni
proiectului
Obiectivele
Obiectivul general al proiectului este de a crea premisele pentru o cooperare consolidată între comunitatile locale implicate
proiectului
din zonele de frontieră prin dezvoltarea de reţele şi alte forme de parteneriat şi colaborare în arialul NE Romania, R. Moldova,
SV Ukraina, in domeniul mediului si al dezvoltarii sustenabile.
Obiectivul specific al proiectului este de a dezvolta reţele de informare referitoare la protectia mediului, şi parteneriate şi
colaborare, delimitate de arialul NE Romania, R. Moldova, SV Ukraina, cu scopul promovarii prezervarii mediului, constand
efectiv in realizarea unei tabere internationale in domeniul orientarii turistice – sport care nu afecteaza in mod negative mediul,
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9. Activitatile
proiectului

care promoveaza mediul curat si care se practica in natura – organizata pentru elevii si studentii din zona trilateral
transfrontaliera din Romania, R. Moldova si Ukraina, organizate in Romania si in R. Moldova, anume prin amenajarea de spatii
de cazare si antrenament si oferirea de premii.
GA1: Organizarea managementului proiectului, coordonarea si comunicarea proiectului.
GA 2: Modernizarea taberei existente de orientare turistica de la Vaslui prin modernizarea spatiilor de cazare, a cantinei si a
punctului sanitar, a minicabinetului medical de prim ajutor si a spatiilor de antrenament. Amenjarea spatiilor construite se va
face utilizand principiile cladirilor verzi astfel incat acesea sa devina un model practic al modului in care sunt apolicate
principiile Cradle to Cradle in domeniul cladirilor (proiectare, amenajare, exploatare).
GA 3: Amenajarea unui spatiu existent in Soroca in scopul transformarii intr-o tabara de orientare turistica prin amenajarea
unor spatii pentru destinatiile de spatii de cazare, cantina, punct sanitar, minicabinet medical de prim ajutor si a spatii de
antrenament. Amenjarea spatiilor construite se va face utilizand principiile cladirilor verzi astfel incat acesea sa devina un
model practic al modului in care sunt apolicate principiile Cradle to Cradle in domeniul cladirilor (proiectare, amenajare,
exploatare).
GA 4: Achizitionarea de echipamente specifice practicarii sportului, orientarii turistice si protejarii mediului la diferite grupe de
varsta, pentru tabara internationala de la Vaslui.
GA 5: Achizitionarea de echipamente specifice practicarii sportului, orientarii turistice si protejarii mediului la diferite grupe de
varsta, pentru tabara internationala de la Soroca.
GA 6: Organizarea unui concurs international denumit “Cercetasii – prietenii mediului”, in doua etape, una in tabara
internationala de la Vaslui si una in tabara internationala de la Soroca, cu premiul “Prietenii mediului in cantonament” – o
saptamana de cantonament si antrenamente in Ukraina, pentru primii trei medaliati la trei grupe de varste diferite. Toate
activitatile planificate vor avea in vederea implementarea in practica a experientei acumulate in Italia prin modelul de buna
practica Cradle to Cradle Premio all Innovazione Amica de’ll Ambiente.
GA 7: Organizarea cantonamentului si antrenamentului in Ukraina, pentru primii trei medaliati la trei grupe de varste diferite in
vederea inmanarii premiului castigatorilor.
GA 8: Intocmirea unor planuri de actiune anuale cu activitati sportive, de orientare turistica si de protejare a mediului pentru
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10.
Rezultatele
proiectului

11.
Durata
activitatilor
proiectului

12.
Impactul
asteptat

fiecare areal de cuprindere a proiectului astfel incat sa fie asigurata o activitate permanenta;
GA 9: Organizarea unei campanii de constientizare a publicului tinta pentru atragerea in activitatile proiectului.
Rezultatele proiectului constau in:
 Elevii si studentii mai constienti de prezervarea mediului, beneficiile pe care le aduce sportul in aer liber si situatiile de
urgenta in care pot interveni cercetasii;
 Doua tabere internationale modernizate cu aplicarea principiilor de proiectare, amenajare si exploatare a cladirilor
verzi;
 Organizarea a 2 campanii de constientizare cu privire la de prezervarea mediului, beneficiile pe care le aduce sportul in
aer liber si situatiile de urgenta in care pot interveni cercetasii;
 Schimb de experienta intre elevi si studenti de trei grupe de varsta diferite din toate cele trei tari implicate.
GA/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
month
GA 1
GA 2
GA 3
GA 4
GA 5
GA 6
GA 7
GA 8
GA 9
Beneficii suplimentare revin ca urmare a lucrului îndeaproape cu APL-urile şi comunitatea. Aceste relaţii pozitive sprijina
solutionarea problemelor APL-urilor legate de acest subiect si genereaza responsabilitate sociala.
Beneficii economice:
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Riscuri

• Creşterea atractivităţii regiunii ca urmare a investiţiilor realizate în cadrul proiectului;
 Valorificarea resurselor proprii prin modernizarea si dotarea structurilor existente;
• Reducerea costurilor de intretinere si exploatare a cladirilor
Proiectul contribuie la promovarea obiectivelor interregionale prin: transferul de know haw realizat; prin impactul la
nivel transfrontalier al activitatilor proiectului; prin determinarea beneficiarilor finali ai acestuia din mai multe
regiunea transfrontaliera eligibila in cadrul programului; prin contributia la consolidarea capacitatii APL-urilor de a se
implica activ in promovarea dezvoltarii socio-economice a comunitatilor prin stabilirea de parteneriate.
Beneficii sociale:
 Copiii sunt bine educaţi cu privire la conservarea mediului
 O dezvoltare echilibrată a judeţelor din regiunea de graniţă dintre România şi R. Moldova
 Cooperare transfrontalieră intensiva între localităţile vizate de proiect - proiectul contribuie la promovarea de obiective
trans-naţionale prin schimbul de experienţă între viitorul membrii managementului de proiect; o varietate mai mare de
legături între ţări la nivel internaţional;
Beneficii de mediu
 utilizarea eficientă a educaţiei şi conştientizarea populaţiei privind conservarea mediului ;
 societate civil mai responsabila.
Activitatile din cadrul proiectului se vor desfasura urmarind principiile dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor
etape de implementare, astfel incât se va asigura va asigura protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii. Pe
durata intregului proiect se va promova utilizarea tehnologiilor moderne prietenoase cu mediul inconjurator. Prin
rezultatele anticipate, proiectul contribuie la promovarea obiectivului general al dezvoltarii durabile de a avea oameni
mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona cu responsabilitate fata de
generatiile viitoare prin dezvoltarea abilitatilor practice ale locuitorilor din zona transfrontaliera cercetata prin
promovarea de actiuni de protejare si conservare a mediului inconjurator in vederea imbunatatirii calitatii vietii pentru
toata lumea, atât pentru prezent cât si pentru generatiile viitoare.
Riscurile in cadrul acestui proiect sunt:
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1.
2.
3.
4.

Modificarea normelor de implementare a proiectului în cadrul ENPI CBC;
Înlocuirea reprezentantului legal al solicitantului;
Înlocuirea membrilor echipei de proiect;
România, R. Moldova şi Ukraina trec prin criză economica, ceea ce va duce la incapacitatea sectorului public pentru a
finanţa contribuţia la proiect;
5. Diminuarea interesului factorilor de decizie cu privire la promovarea valorilor sportive in sporturile de nisa;
6. Punerea în aplicare cu întârziere a activitatilor soft a proiectului cauzate de riscuri natural in ceea ce priveste activitatile
de realizare a infrastructurii: inundaţii, cutremure, vremea rece sub limitele admisibile la executarea de lucrări,
prevăzute de regulamentele de constructive;
7. Intârzierea în activităţile de punere în aplicare a proiectului sau abateri.
14.
Amenintari Amenintarile asupra acestui proiect pot fi:
1. România, R. Moldova şi Ukraina trec prin criză politică;
2. Aparitia unei proceduri restrictive de eliberare a vizelor şi modificarea politicii de migraţie in sens restrictiv chiar şi în
scopuri sportive;
3. Modificarea legislaţiei în domeniul constructiilor;
4. Migraţia forţei de muncă calificate in domeniul construcţiilor în alte regiuni ale ţării şi în ţările UE.
15.
Metode de Vom imparti metodele de gestionare in metode de gestionare a riscurilor si metode de gestionare a amenintarilor, dupa cum
gestionare
urmeaza:
A riscurilor:
1. relaţiile cu autoritatea de management a programului şi punctul de contact naţional vor continua, şi instrumente comune
vor fi folosite pentru sarcinile administrative şi financiare ale ENPI;
2. proiectul va fi implementat de echipa manageriala, astfel întârzieri mici în activităţile de administrare vor avea loc, fără
să înceteze proiectul;
3. aprobarea membrilor echipei de proiect în urma realizarii transparente a selecţiei;
4. promovarea proiectului in vederea obtinerii de imprumuturi;
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5. activităţi de sensibilizare mai bine orientate;
6. ajustarea planului de acţiuni sau prelungirea perioadei de punere în aplicare a contractul prin act adiţional, fără a
schimba obiectivele, bugetul, activităţile şi rezultatele;
7. monitorizarea constantă, activitati de revizuire a calendarului şi a acordului privind eventuale modificări cu autorităţile
programului.
A amenintarilor:
1. va fi dezvoltată o puternică strategie PR şi va fi asigurată implicarea factorilor de decizie politică şi autorităţile de
finanţare în toate fazele de punere în executie a proiectului in vederea facilitarii accesului la vize;
2. se va realiza plata la un nivel de remuneraţie adecvat şi se va oferi un mediu adecvat de lucru;
3. se va apela la sprijinul institutiilor abilitate in vederea gasirii posibilitatilor optime de armonizare a legislatiei in
domeniul constructiilor si a punerii în aplicare a soluţiilor coordonate pentru proiect .

