Subject: Informare - propunere de parteneriat, Interreg Europa, regiunea Murcia, Spania

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,

Direcția generală pentru mediul natural din cadrul Ministerului regional al apelor,
agriculturii, zootehniei, pescuitului și mediului din Murcia (Spania) caută parteneri
interesați să participe la o propunere în cadrul cererii de finanțare a programului «
Interreg Europa », titlul : « Arii protejate sustenabile, valoare-cheie pentru bunăstarea
umană ».
Obiectivul proiectului: îmbunătățirea rezilienței ariilor protejate prin consolidarea legăturilor
dintre protecția biodiversității și sănătatea umană, în conformitate cu Strategia UE pentru
biodiversitate pentru 2030 și Pactul ecologic european. Acest lucru se va realiza prin
activitățile de învățare interregionale între regiunile europene și prin schimbul de bune
practici și experiențe.
Parteneri căutați: entități publice sau organisme de drept public responsabile cu dezvoltarea
și/sau implementarea politicilor în domeniul managementului ariilor protejate, conservării
naturii și sănătății.
Contact pentru manifestarea interestului (cât mai rapid) şi detalii:
Consuelo García: consuelo.garcia@eurovertice.eu şi
Marta Reguilón: marta.reguilon@eurovertice.eu
Data de depunere a aplicației: 31 mai 2022
O fişă de prezentare se regăseşte în anexă.

Cu stima,
Echipa UNCJR

INTERREG EUROPE – Sustainable protected areas as a key value for
human well-being
Greener Europe. Protection and preservation of nature and biodiversity, green infrastructures,
pollution reduction

OBJECTIVE

The objective of the project is to improve the resilience of protected areas through the
strengthening of links between biodiversity protection and human health, in line with
the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the European Green Deal. This will be done
through the interregional learning activities amongEuropean regions and the exchange
of best practices and experiences.

WORK PROGRAMME

Core phase “Exchange of experience” (3 years)
To select, exchange and transfer of best practices as a result of the interregional
learning path, the partners will:
1. Analyse the regional contexts and identify good practices.
2. Analyse good practices and exchange experiences at interregional and regional
level (site visits, interregional learning events, peer to peer activities, capacity
building events, stakeholders’ meetings, roundtables...)
3. Create living labs and stakeholder working groups in each territory
4. Drafting action plans
Follow-up phase (1 year)
The main results of the exchange of experience will be monitored by the
implementation, monitoring and dissemination of Action Plans, the definition of local
groups for project result implementation, project meetings and events.

Project coordinator

Directorate General for the Natural Environment of the Regional Ministry of Water,
Agriculture, Livestock, Fisheries and Environment of Murcia (Spain)

Submission date

31st May 2022

Budget lump sum

1.200.000€ - 1.500.000€

Partners needed

Public entities or public law bodies responsible for the development and/or
implementation of policies in the field of protected areas management, nature
conservation and health.

Contact details

Consuelo García: consuelo.garcia@eurovertice.eu
marta.reguilon@eurovertice.eu

/

Marta

Reguilón:

