ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Activity

1

Year 1
2
3

4

1

Year 2
2
3

4

1.Study-tour al experților
români în Elveția –
Indicator 1.1- 1 vizită de schimb de
experiențăîntre parteneri pe tema
administrării ariilor protejate
Indicator 1.2- 12 persoane de la
partenerul roman au participat la
vizita de schimb de experienţă
Indicator 4.1- 4 persoane lideri din
comunităţi locale au beneficiat de
expertiza elvețiană

2. Vizita experților elvețieni în
România și atelier cu tema
dezvoltării durabile în ariile
protejate și crearea
procedurilor de management
Indicator 1.1- 1 vizită de schimb de
experienţă între parteneri privind
managementul ariilor protejate
Indicator 1.2- 6 persoane de la
partenerul elvețian au participat la
schimbul de experienţă
Indicator 3.1- 1 atelier de schimb
de experienţă și transfer de
cunoștințe și bune practici
Indicator 3.2- 17 persoane au
participat la atelier și au beneficiat
de expertiza elvețiană

3.Producția filmului educațional
3-D despre ariile protejate din
România și dezvoltarea lor
durabilă
Indicator 2.1- 1 metodă de
informare și transfer de
cunoștințe- producția filmului a
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început în august 2015
Indicator 3.2 - 17 persoane au
participat la atelier și au învățat din
experienţa elvețiană

4. Campania de
informare/conștientizare
privind dezvoltarea durabilă în
ariile protejate
Indicator 3.3- 3 întruniri publice și
60 ore la clase în școli, la ore de
dirigenție și educaţie civică ca
activități de conștientizare în
comunităţi și design pliant de
informare in October 2015
Indicator 3.4- 174 persoane din
comunităţi au beneficiat direct de
campania de conștientizare
Indicator 3.5 – 8 persoane au
organizat și implementat Campania
de informare/conștientizare

5.Muzeul Itinerant - ,,One Stop
Museum’’
Indicator 3.3-Activități de
conștientizare în comunități
Indicator 3.4-Număr de persoane
din comunităţi participante la
acţiuni de conțientizare
Indicator 3.5 – Număr de persoane
care organizează și implementează
Muzeul itinerant

6. Program de formare pentru
Ghizi locali în ariile protejate
Indicator 4.1- Număr de persoane
care vor beneficia de experienţa
elvețiană

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să
vizitaţi www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.ch/romania
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