
 

                                                     

                                                                          

                                       

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

„Blue Green City” 
 

 
Nisa, 24-25.09.2019   

 
 
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 4 “Mediu şi utilizarea eficientă a resurselor” 

Obiectiv specific 4.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural” 

 

Titlul proiectului: „Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities” 

Acronim: Blue Green City 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov desfășoară în perioada 

01.08.2019 – 31.07.2022 proiectul “Blue and Green Infrastructure for Sustainable 

Cities”, implementat  în parteneriat cu 7 regiuni din Uniunea Europeană, în cadrul 

Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE.  

 

Prin acest proiect se urmăreşte promovarea infrastructurii verzi-albastre ca 

parte integrantă a unei strategii de conservare a patrimoniului natural 

local şi regional. Blue Green City îşi propune să crească gradul de conştientizare şi 

de cunoaştere a conceptului „servicii de ecosistem” şi a valorii infrastructurii           

verzi-albastre prin evenimentele organizate în cadrul proiectului, respectiv workshop-

uri şi sesiuni de training. Acest lucru va fi realizat în cadrul procesului interregional de 

învăţare, prin colaborare pentru găsirea de soluţii la provocări comune privind 

adaptarea la schimbările climatice, prin schimburi de experienţă şi de bune practici. 



 

                                                     

                                                                          

                                       

Astfel, Blue Green City se aliniază prevederilor Strategiei UE pentru o infrastructură 

verde, precum şi Strategiei UE în domeniul biodiversităţii 2020, cu referire la rolul 

important pe care îl are infrastructura verde-albastră în protejarea, conservarea şi 

consolidarea capitalului natural al UE, prin conectarea ecologică funcţională între 

oraşe şi ariile protejate din zonele peri-urbane. 

 

În acest context, ADR-BI a participat la întâlnirea de lansare a proiectului, care a avut 

loc în zilele de 24-25.09.2019 la Nisa, Franţa şi a fost organizată de liderul de proiect 

– Metropolis Nice Côte d’Azur – Euromed Cities Network. Prin acest eveniment, 

organizatorii şi-au propus prezentarea proiectului, a partenerilor şi a rezultatelor 

aşteptate, definirea contribuţiei concrete a fiecărui partener la implementarea 

proiectului, precum şi iniţierea procesului de învăţare interregională şi schimb de 

experienţe.    

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/  

 

 

 

 

Daniel Popescu 

Manager de proiect 
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