Împreună pentru o Dunăre verde în al doilea an!

Din ianuarie 2017, de la începerea oficială a proiectului GREEN DANUBE, mai mult de jumătate
din drum a fost deja parcurs de către cei 16 parteneri și parteneri strategici asociați din șapte
țări din regiunea Dunării. În acest timp primele rezultate au fost anunțate de întreaga echipă de
proiect, în timp ce toți partenerii lucrează în continuare în cadrul mai multor activități ce duc la
atingerea obiectivului comun: limitarea impactului negativ al transportului asupra ecosistemului
Dunării - împreună pentru o Dunăre verde! Organizarea de întâlniri naționale, a campaniei
transnaționale, lansarea bazei de date, analizarea primelor rezultate ale măsurătorilor privind
nivelul de poluare a aerului, efectuarea setului doi de măsurători și pregătirea pentru viitoarele
expediții sunt câteva din activitățile desfășurate de parteneriat în ultimele șase luni.
http://www.interreg-danube.eu/green-danube

Tehnologii ecologice
S-a ajuns într-o etapă avansată a
proiectului, iar consorțiul GREEN DANUBE
poate acum să ofere acces la baza de date
privind regimul navigației pe apele
interioare și tehnologiile ecologice, găzduită
de partenerul bulgar BDCA și disponibilă
public
accesând
următorul
link:
http://gddb.bdcabg.org/
Baza de date conține informații (rapoarte,
fișiere de date, fotografii, clipuri video etc.)
grupate în patru categorii: date despre
navele IWT, date despre tehnologii
ecologice, date privind combustibilii
alternativi și date privind calitatea aerului,
care vor fi actualizate în mod regulat.
Rezultat al proiectului GREEN DANUBE: Baza de date privind regimul navelor de pe apele
interioare și tehnologiile ecologice
O bază de date specializată cu statistici privind navele și tehnologiile ecologice pentru
transportul pe apele interioare a fost elaborată și lansată în cadrul pachetului de lucru
Tehnologii Ecologice al proiectului GREEN DANUBE, care integrează produsele activităților:
• Un raport cu informații tehnice despre toate navele care tranzitează zonele preselectate de-a
lungul Dunării, cu suficiente detalii despre motoarele navelor și principalii poluanți atmosferici.
• Un inventar al tehnologiilor inovatoare și a celor mai bune practici de reducere a emisiilor pe
Dunăre
• Un raport privind facilitățile existente pentru furnizarea de combustibili alternativi de-a lungul
Dunării
Această bază de date va fi actualizată periodic până la sfârșitul proiectului și va rămâne
accesibilă și ulterior finalizării acestuia. Baza de date a fost creată pentru a ajuta la elaborarea
unei Strategii de reducere a emisiilor atmosferice în zona Dunării și reprezintă un instrument
esențial pentru autoritățile publice naționale, organizațiile internaționale și factorii de decizie
implicați în protecția mediului înconjurător.
Partenerul de proiect BDCA găzduiește baza de date și este responsabil pentru acest pachet de
lucru, coordonând toate activitățile împreună cu CERONAV și PRO DANUBE Management ca
lideri de activitate care au coordonat contribuția tuturor partenerilor.

Echipa GREEN DANUBE a publicat o listă cu cele mai bune practici selectate pentru reducerea
emisiilor în regiunea Dunării (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/greendanube/section/greening-technologies-best-practices).
Toate rezultatele pachetului tehnic de lucru "Tehnologii ecologice" conduc la Strategia de
ecologizare care oferă recomandări și informații detaliate pentru reducerea emisiilor în
regiunea Dunării, strategie care urmează a fi evaluată și validată în cadrul întâlnirilor naționale
din toate cele șapte țări ale proiectului.

Promovarea și diseminarea proiectului și a rezultatelor acestuia

Pentru a populariza rezultatele proiectului
și a spori gradul de conștientizare a
publicului în ceea ce privește provocările de
mediu și tehnologiile ecologice, proiectul
GREEN DANUBE a organizat și a participat la
mai multe evenimente: Prima întâlnire
națională privind strategia de ecologizare a
avut loc în Austria, la Viena, în luna aprilie,
unde participanții au discutat despre
posibilitățile de modernizare a flotei de pe
Dunăre. Cițiti mai mult...

În luna mai a fost organizat de către partenerul de proiect, Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare Delta Dunării, cel de-al 27-lea simpozion internațional "Deltas and Wetlands" 2018,
în Tulcea, România. În cadrul evenimentului, echipa GREEN DANUBE a fost recompensată cu
locul doi pentru contribuția sa la secțiunea "Restaurarea ecologică și impactul antropic",
respectiv efectuarea evaluării calității aerului în zonele de mediu selectate de membrii
proiectului, de-a lungul Dunării.
Al doilea set de măsurători din cele trei care vor fi efectuate în timpul proiectului nostru a
început în aprilie. Activitățile de evaluare a emisiilor în Delta Dunării și la Porțile de Fier au fost
deja finalizate, iar această campanie de primăvară a inclus în plus Gemenc, Ungaria și
Engelhartszell, situat la confluența dintre Dunăre și Inn, la granița dintre Austria și Germania.

Setul principal de poluanți atmosferici monitorizați sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de
azot (NO2), pulberile în suspensie (PM) și dioxidul de sulf (SO2).
Baza de date finală va fi comparată cu statisticile existente privind datele din celelalte sectoare
de transport, iar în concluziile raportului vor fi subliniate zonele cele mai vulnerabile, cu cel mai
ridicat nivel de poluare a aerului și vor fi propuse soluții pentru reducerea emisiilor de poluanți
atmosferici, soluții ce vor fi utilizate în strategia de reducere a emisiilor. Citiți mai mult...

Conștientizarea publicului larg
Aducerea la cunoștința publicului larg a
rezultatelor proiectului va contribui la
conștientizarea corectă a problemelor de
mediu din regiunea Dunării. Centrul de
Dezvoltare a Tehnologiei Navale și a
Sistemelor de Transport (DST) din Duisburg,
Germania a găzduit primul eveniment al
campaniei transnaționale organizate de
Asociația Națională de Distribuție RadioSemnalizare și Infocomunicații (RSOE) din
Ungaria cu centrul mobil de informare
despre
mediu,
numit
DunaPromo.
Scopul acțiunii a fost acela de a spori implicarea copiilor în problemele de mediu legate de
navigație prin înțelegerea acestora. Centrul de informare mobil constă într-o aplicație software
nou dezvoltată, formată din cinci jocuri online care pot fi redate pe ecrane touchscreen în
timpul evenimentelor, iar după evenimente sunt disponibile pe dispozitive mobile. Un simulator
de navă reconstruit și instrumente tradiționale de siguranță și de istorie, cum ar fi frânghia,
busola, vesta de salvare, sextantul, etc., sunt de asemenea încorporate în jocuri. Centrul a fost
vizitat de 23 de elevi din clasa a III-a a unei școli primare locale din Duisburg. Colegii de la DST și
RSOE au organizat un concurs pe 5 stații pentru copiii grupați în echipe folosind următoarele
jocuri: Simulator de navă, Transport maritim verde, Test fulger, Istorie și jocuri legate de
siguranță și jocul de memorie, Battleship. Toți participanții au primit premii și mici cadouri
pentru performanța lor. În cadrul proiectului există 4 Centre de informare privind transportul
pe căile navigabile interioare, trei fixe și unul mobil: centrele fixe vor fi amplasate în România
(InfoDanube), Croația și Serbia, iar centrul mobil (DunaPromo) va acoperi prin campania
transnațională patru țări dunărene: Ungaria, Austria, Germania și Bulgaria.

CONTACTAȚI-NE
Pentru a rămâne în legătură cu echipa de proiect și pentru a primi știri interesante, vă rugăm să
urmăriți GREEN DANUBE și pe social media.
https://www.facebook.com/GreenDanube/
https://www.facebook.com/InfoDanube
https://www.linkedin.com “Danube Knowledge Network”
https://www.facebook.com/INDanube/
Ph.D Vasile PIPIRIGEANU
GREEN DANUBE Project Manager
vasilepipirigeanu@ceronav.ro
greendanube@ceronav.ro
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