COMUNICAT DE PRESĂ
Fundația „Natura Vie” Călărași în parteneriat cu școala primară „Ivan Vazov” din Silistra
implementează proiectul „Pas cu pas spre un comportament prietenos cu mediul și o
mai bună protecție a acestuia în zona transfrontalieră Călărași-Silistra”.
Partenerii au accesat fondurile Programului de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, Axa prioritară 2 – Mediu „Utilizarea durabilă și protejarea resurselor
naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea
transfrontalieră”, Domeniul major de intervenție 2.1. - „Dezvoltarea unor sisteme comune
de management pentru protecția mediului”.
Obiectiv general al proiectului este:
Creșterea cooperării în domeniul protecției mediului în zona Călărași-Silistra.
Obiectivele specifice:
1. creșterea gradului de conștientizare asupra protecției mediului, reducând poluarea și
risipa resurselor naturale;
2. informarea și instruirea în protecția mediului, prin soluții și tehnologii innovative,
prietenoase cu mediul, pentru dezvoltarea afacerilor.
In perioada 20,21,22 martie 2015 , va fi organizata in cadrul complexului QUEEN
din Calarasi , evenimentul „ Expozitie de solutii ecologice prietenesti pentru mediul de
afaceri si Conferinta „ .
La acest eveniment vor expune 30 de participanti ( 15 din Romania și 15 din
Bulgaria ) idei , solutii , inovatii si tehnologii pentru protectia mediului ; acest eveniment
va conduce la promovarea pe plan local si transfrontalier a bunelor practici pentru a putea
trai intr-un mediu cat mai curat .
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Pe parcursul acestui eveniment va fi organizata Conferinta cu tema : „ Activităţi
economice care se confruntă

cu probleme de mediu - între obligaţiile legale şi

necesitate „
Programul zilnic este 10.00 – 16.00.
Fundatia NATURA VIE Calarasi
Președinte ,
Gabriel Șebe
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