Comunicat asupra actiunilor preconizate in cadrul Proiectului Dezvoltarea capacităŃii de intervenŃie asupra efectelor produse de
schimbările climatice în doua zone-pilot, comunele Şinca Nouă şi
Şercaia (judeŃul Braşov)
Proiectul are ca scop creşterea gradului de informare şi instruire al populaŃiei şi
administraŃiilor locale cu privire la schimbările climatice, stabilirea de parteneriate
durabile între membrii comunităŃilor locale, autorităŃile publice şi ONG-uri, pentru
identificarea şi implementarea unor soluŃii de rezolvare a problemelor de mediu. Se
va pune accent pe managementul adaptativ şi eficient al terenurilor şi pe promovarea
unui transport nepoluant, care să minimalizeze pierderile economice şi de
biodiversitate, în condiŃiile schimbărilor climatice.
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra mediului, reducerii
sărăciei şi a creşterii capacităŃii locale de participare la luarea deciziilor. Proiectul se
derulează în perioada aprilie 2010 - mai 2011.
În perioada iunie-august 2010, în vederea obŃinerii unui impact cât mai mare al
acestei activităŃi, un număr mare de persoane, voluntari şi asistaŃi social din comuna
Şinca Nouă vor participa la cositul fâneŃelor abandonate şi la curăŃarea
acestora de tufărişurile invadante. Se utilizează în exclusivitate mijloace ecologice.
Toate grupurile sociale şi etnice (români, romi, maghiari) vor fi implicate în acŃiunile
de înlăturare a speciilor invazive din teren.
În luna august se vor finaliza şase atelaje demonstrative cu care se vor efectua
excursii demonstrative pentru turişti pe traseele amenajate. Acestea vor avea în
vedere obiectivele turistice locale.
În cadrul aceluiaşi proiect vor fi elaborate manuale ecologice, într-un tiraj de
aproximativ 5.000 de exemplare, care vor deveni obiect opŃional de studiu pentru
şcolile din judeŃul Braşov.
Proiectul este finanŃat de Fondul Global de Mediu (GEF) prin Programul de
Granturi Mici (SGP) administrat de Programul NaŃiunilor Unite Pentru
Dezvoltare (UNDP).
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