Espace – Riviere – Europe – colaborare interregională în domeniul protecţiei mediului şi prezervării resurselor de
apă”
a) scopul şi localizarea proiectului;
Obiectivele principale ale proiectului cu desfăşurare între 1.03.2005 – 31.12.2007 sunt:
a)
Favorizarea colaborării între diferiţi actori sociali pentru protejarea resurselor de apă din trei bazine
hidrografice;
b)
Contribuirea la punerea în practică a principiului de ,,dezvoltare durabilă” prin acţiuni care vizează următoarele
domenii: social, eco-turistic şi protecţia mediului înconjurător;
c)
Contribuirea la ameliorarea cunoştinţelor tehnice în ceea ce priveşte gestionarea resurselor de apă;
d)
Contribuirea la o dezvoltare ecoturistică durabilă în bazinele hidrografice implicate;
e)
Sensibilizarea publicului ţintă şi dezvoltarea unei conştiinţe cetăţeneşti despre protecţia resurselor de apă prin
realizarea unor acţiuni cu caracter pedagogic şi informativ;
Proiectul este localizat în două ţări ale Uniunii Europene, în Franţa ( Bazinul - Valea Loarei, 168 localităţi implicate),
în Italia (Bazinul Râului Lamone, 18 localităţi implicate) şi într-o ţară terţă România (Bazinul Someşul Mare, 22
localităţi implicate);
b) Rezultatele proiectului;
Au fost desfăşurate 12 seminarii câte 4 în fiecare ţară prin care:
- principiul ,,dezvoltării durabile” a fost susţinut prin prezentarea de materiale despre legislaţia europeană în domeniile
vizate; au fost beneficiari 22 administraţii publice locale reprezentante a 130.000 locuitori ai Bazinului Superior al Someşului
Mare.
- au fost prezentate materiale informative despre toate programele de finanţare la şedinţele publice participând reprezentanţi
ai investitorilor locali, cetăţeni; au făcut prezentări reprezentanţi ai Agenţiei de dezvoltare Nord –Vest, Administraţia Fondului
de Mediu, BRIPS Satu Mare, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Federaţia Română de Agricultură
Ecologică şi partenerii noştri francezi şi italieni;
- s-au prezentat modele de bună practică despre dezvoltarea zonelor rurale în conformitate cu normele eu ropene în vigoare;
au prezentat aceste materiale profesori de la Catedra de Administraţie Publică a Universităţii Babeş Bolyai implicaţi în
programul ,,Agent de dezvoltare locală” al Consorţiului de Dezvoltare Rurală.
Au mai fost realizate:
- semnarea unui protocol de colaborare cu GAL Patavino din Regiunea Veneto Italia prin care reprezentanţi aleşi ai
investitorilor din comunităţi coordonaţi de agentul de dezvoltare locală vor participa la un curs de pregătire pentru programul
Leader în Italia;
- achiziţia a 5 maşini de salubrizare din Franţa care vor fi folosite pe Valea Someşului Mare;
c) rolul organizaţiei (organizaţie principală sau partener):
Acest proiect este important pentru Primăria oraşului Năsăud din următoarele motive:
- Primăria Năsăud este membru fondator al ,,Asociaţiei pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă
„ProSomeş”
- Primăria Năsăud este membru în consiliu director şi vicepreşedinte al asociaţiei şi a participat prin alocarea de resurse
financiare şi materiale la implementarea tuturor acţiunilor asociaţiei inclusiv pentru acest proiect.
d) costul proiectului;
Costul total al proiectului este de 1.565.490 euro.
e) finanţatorii proiectului:
Finanţarea a fost realizată prin Comitetul de organizare a Programului de Iniţiativă Comunitară INTERREG IIIC Zona
sudică.
 finanţare FEDER: 647.745 euro
 cofinanţare a statelor Uniunii Europene: 647.745 euro
 finanţare din programul Uniunii Europene pentru România: 225.000 euro
 cofinanţare din partea Asociaţiei ProSomeş: 45.000 euro;
 Partenerii care au susţinut activităţile în cadrul seminarilor internaţionale sunt:
1. Sindicatul Intercomunal pentru amenajarea Loarei şi a Afluenţilor săi Franţa (SICALA), adr: 3 Avenue Baptiste
Marcet, tel. 0033(1)4 71 04 16 41 e-mail: sicalahauteloire@sicalahauteloire.org
2. Asociaţia pentru Protejare şi Gestionare a râului Lamone din Italia (PASLAMONE) adr: Via Fornaria 1, Faenza,
tel./fax. +39 0546 634400. e – mail virpanna@tin.it

