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Проект „Интерпретативни пътеки по крайбрежието – подкрепа за управлението на защитените природни територии в
Черноморския регион” (ИнтерТрейлс) се осъществява с финансиране на Европейския съюз в рамките на Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013 г.”
Природа без граници

ПРЕС РИЛИЗ
Дата: 5 юни 2012 г.
Режим: за незабавно публикуване/излъчване
СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО 2012
НА ШАМПИОНАТА ПО ФУТБОЛ В КИЕВ, УКРАЙНА БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ПАРТНЬОРСКИ РЕГИОНАЛЕН
ПРОЕКТ НА ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА НА НПО

Европейското село 2012 в Киев, Украйна е съпътстваща паралелна проява на шампионата по футбол
Евро 2012, която проъдлжава през целия месец юни и се радва на голямо внимание от страна на
политици и общественици. На днешния Световен ден на околната среда там се състоя конференция с
дискусия под наслов „Да спасим нашата планета”. Регионалният проект „Интерпретативни пътеки по
крайбрежието – подкрепа за управлението на защитените природни територии в Черноморския
регион” на Черноморска мрежа на НПО – Варна беше представен от координатора на украинската
партньорска организация Олег Рубел от Одеса, Украйна. Проектът се осъществява с финансиране на
Европейския съюз в рамките на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013
г.” Проектът на НПО цели въвеждането на иновативни средства за управление в защитени територии
в пет държави от Черноморския регион. Той е свързан с изграждането на интерпретативни пътеки в
резервати, природни паркове и други защитени територии, описание на ценни природни, географски
и културни дадености по маршрута им, обучение, обмен на опит между експерти на национално и
регионално ниво, както и ангажиране на местните общности.
„Европейско село 2012 – Нашият континент. Нашето бъдеще.” е германско-украинска инициатива,
организирана в партньорство с Европейския съюз и град Киев. Тя предсавя различни аспекти на
международното сътрудничество на Украйна с различни държави от близо и далеч, като акцентира
върху сътрудничеството с Европейския съюз. Европейското село е място на срещи, конференции,
дебати, концерти, изложби и др. интерактивни прояви от единадесет тематични области. То е
отворено почти денонощно до първи юли и привлича интереса на жулналисти, участници в
шампионата и гости от цял свят.
******
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорност за
неговото съдържание носи единствено Черноморска мрежа на неправителствените организации
и то по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз.
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