
PROIECTE DEPUSE DE CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  ÎN CADRUL CELEI DE
A DOUA SESIUNI DE FINAN ARE INTERREG IV C

Consiliul Jude ean Maramure  prin Biroul de Rela ii Interna ionale,  a depus în
parteneriat în cadrul celei de a doua sesiuni de finan are  a Programului INTERREG IVC,
un num r de 3 proiecte pe tema eficien ei energetice i protec iei mediului.

Programul INTERREG IVC este parte a Obiectivului de Cooperare Teritorial
European  din cadrul politicilor dedicate Fondurilor Structurale 2007-2013, fiind finan at
prin Fondul European de Dezvoltare Regional  (FEDR). Este o continuare a programului
INTERREG IIIC, i are c i obiective: facilitarea schimbului de experien i informa ie
între actori regionali i locali din cadrul U.E, cooperare între regiuni cu experien  redus
într-un domeniu anume cu regiuni cu mai mult  experien  în respectivul domeniu,
asigurarea transferului de bune practici în domenii strâns legate de fondurile structurale.

În cadrul celei de a doua sesiuni de finan are   INTERREG IVC, Consiliul Jude ean
Maramure , prin Biroul de Rela ii Interna ionale a definitivat cererile de finan are pentru
urm toarele proiecte depuse în parteneriat:

„European Mountain ABC” ce are ca i obiectiv general schimbul de know-how i
transferul de bune practici, demonstra ii pilot – între regiuni din Alpi, Carpa i i Balcani
pentru dezvoltare montan  durabil  având în vedere teme ca: guvernare multi-nivel i
economia bazat  pe conservare (resurse naturale, energie i turism).

Parteneri în cadrul acestui sunt: UNEP – ISCC (Secretariatul Interimar pentru
Conven ia Carpatic ), Secretariatul Conven iei Alpine, Slovenia, , Regiunea Podkarpackie
(Polonia), Regiuni din Ucraina – coordonate prin Heifer Foundation, Tryavna (Bulgaria),
Muntenegru – Biroul de Dezvoltare Durabil  (Regiunea Bjelasica-Komovi-), Regiunea
Veneto (Italia), Re eaua de Alian  Comunitar  În Alpi, Prefectura Serres (Grecia),
Academia  European  Bolzano (Italia), Ministerul Mediului Italia.

„Promovarea eficien ei energetice prin eco-construc ii” ce are ca i obiectiv
general schimbul i transferul de experien i cuno tin e, precum i elaborarea unor
politici locale pentru promovarea energiilor regenerabile i a construc iilor.  Pe termen
lung, proiectul î i propune s  contribuie la combaterea schimb rilor climatice.

Parteneri în cadrul acestui sunt: Consiliul General Dordogne (Fran a)- lider de
proiect, Consiliul de Arhitectur , Urbanism i Mediu (Belgia), Provincia Luxembourg
(Belgia), Consiliul Local Aberdeen  (Marea Britanie), Colegiul Dundee (Marea Britanie),
Consiliul Jude ean Avilla (Spania), Prefectura Magnesia (Grecia), Universitatea Thessalie
(Grecia), Adunarea General  a jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok  (Ungaria),
Municipalitatea  Faenza (Italia), Agen ia Regional  de Energie Liguria (Italia), Consiliul
Municipal Vilnius (Lituania), Agen ia de Dezvoltare Lituanian  (Lituania), Consiliul
Jude ean Östergötland (Suedia), Agen ia de Energie pentru  Suedia de Sud Est.

Cel de al treilea proiect se intituleaz  „CLIMACT – Regiunile pentru protec ia
climatului:  guvernare, de la cunoa tere la ac iune”. Proiectul vizeaz  : dezvoltarea /
stimularea procesului de guvernare multi-nivel referitor la strategiile i ac iunile privind
schimb rile climatice la nivel regional i local.



Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Regiunea Rhône-Alpes (Fran a); Agen ia
Mediu –Energie Rhônalpes (Fran a); Regiunea Nord Pas-de-Calais, (Fran a); FEDARENE;
Ora ul Berlin (Germania); Funda ia Comunit ii Valencia - Regiune European  (Spania);
Norrbotten – NENET (Suedia); Consiliul Jude ean Kent (Marea Britanie) Regiunea Liguria
(Italia); Agen ia de energie a regiunii Zlín  (Cehia); regiunea Malopolska (Polonia) .

Comitetul de Monitorizare al programului va oferi rezultatele evalu rii cât i lista
final  a proiectelor finan ate în cadrul sesiunii doi a Programului INTERREG IVC,  în
toamna acestui an.
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