Проектът ЕКОНАТ

Цели на проекта:

Международнoтo партньорство по проект ЕКОНАТ има

1.

Трансфер на нова възможност за достъп до пазара на

за цел, чрез взаимно сътрудничество, да трансферира и

труда в сферата на управление на Европейските

разпространи резултатите от проект „НАТУРА-НЕТ“, така

природни територии и мрежата „Натура 2000“ като се

че те да станат движеща сила, около която да се

използват

разпространяват добри практики и модели за развитие

/разработен в рамките на програма „Леонардо да

на селските региони.

Винчи“/.

От

друга

страна,

проектът

насърчава

такъв

тип

2.

резултатите

Адаптиране

от

съдържанието

проекта

на

„НАТУРА-НЕТ“

инструментите

за

обучение, който ще позволи квалификация и достъп до

трансфер към нуждите и изискванията на целевата

заетост за най-непривилегированите групи в селските

група на проекта.

региони,

свързана

с

устойчивото

управление

на

природните територии и мрежата „Натура 2000“.
По този начин проектът допринася за решаването на
проблемите в сектора и подобряването на ситуацията в

3.

интегрирането

на

нови

познания

с

активността на пазара на труда.
4.

Осъществяване на трансфера в нов социално-културен
и езиков контекст.

тези страни, в които ще се осъществи трансфера.
Ако искате да научите повече за проекта, посетете:

Насърчаване

5.

Повишаване на участието на всички участници в
сектора околна среда /центрове за професионално

www.econat.info

обучение,

центрове за

неформално

образование.

местни инициативни групи, обществени и частни
компании и др./ в реализирането на проекта.
6.

Насърчаване принципа за равните възможности в
териториите, в които се осъществява проекта.
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Партньорите посетиха:

Дейности, извършвани от

Гейсир и Водопадът Гълфос

Международните партньори
След

стартиране

разнообразни

на

дейности

проекта,
в

бяха

различните

извършени
сфери

на

въздействие, а също и в рамките на партньорството.

След като срещата приключи, партньорите посетиха найважните

природни

забележителности

в

околността:

Гълфос и Гейсир.

От самото начало партньорите работят, ръководени от

На втория ден от срещата, партньорите се насладиха на

организацията-инициатор

учебно посещение в Национален парк Þingvellir. „Златния

/Espazo

Ensina

SL/.

При

подготовката на различните продукти и материали,

кръг“

свързани

Исландия, който обхваща около 300 км., като започва от

с

проекта,

екипът

работи

в

дух

на

сътрудничество.

е

популярен

туристически

маршрут

в

южна

Рейкявик към централната част на Исландия и обратно.
Трите основни спирки по маршрута са: Национален парк
Þingvellir, водопадът Gullfoss (означава „Златен водопад“)
и геотермалната долина на Haukadalur, в която се намират
гейзерите Geysir и Strokkur.

Втора международна среща:

Laugarás - Рейкявик 2012
Втората международна среща се проведе през юни месец в югозападната част на Исландия.
На 5-ти и 6-ти юни бяха изпълнени различни цели по осъществяване на проекта, както се вижда от основните
точки в дневния ред:


Представяне съдържанието и оформлението на I-я информационен бюлетин за одобряване на дизайна и
използването му за останалите бюлетини по проекта.



Представяне на уеб сайта на проекта www.econat.info и съгласуване разработване на съдържанието.



Представяне на информация за проекта от базата данни ADAM.



Отчитане на напредъка при подписване на споразумения за сътрудничество, организация на задачите по
публичност и разпространение.



Обсъждане на необходимите изменения в бюджета, пилотните дейност и разработване на Програма и
Ръководство като краен резултат.



Работен график и срокове.



Договорен план за действие: роли и отговорности, цели и дейности.
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Дейности по разпространение:
Представяне на проект ЕКОНАТ в Община

ЕКОНАТ на панаир на проектите в Испания:
Широко разпространение в ЕВРОПА

Reykholt
На 6-ти юни се състоя представяне на проекта на местно

На 22-и март 2012 проект ЕКОНАТ беше представен на

ниво, посредством среща с основните целеви групи от

Конференция

местната община.

проекти и панаир на проектите в Билбао, Испания.

Партньорът

домакин

обясни

проекта

в

общината.

за

разпространение

на

европейски

Всички участници получиха кратка информация за

Представените по време на срещата граждани, проявиха

проектите,

интерес към проекта и очакват с нетърпение неговите

конференцията,

крайни

си

Euskadi. От името на партньорите по проект ЕКОНАТ,

сътрудничи с общината в близко бъдеще и ще я държи в

естонският партньор Център за развитие Siksali раздаде

течение за развитието на проекта.

листовки и разясни повече за проекта на тези, които

резултати.

Партньорът

домакин

ще

Завърза се интересна дискусия между присъстващите за
туристическите възможности на природните територии и
необходимостта от тяхното опазване.

които

се

разпространяваха

организирана

от

Fondo

на

Formacion

проявиха интерес.

Брошура по проекта
Брошурата

по

проекта

вече

е

завършена.

Тя

представлява полезен материал за всички партньори за
популяризиране на проекта на техния собствен език и в
техните страни. Брошурата е на английски език и на
езика на партньорите, съответно: испански, български,
румънски, естонски и исландски.

Уеб сайт на проекта: www.econat.info
Уеб сайтът на проекта www.econat.info е стартиран и
предоставя информация за проекта, партньорството и
дейностите. Предвижда се всеки готов резултат от

База данни ADAM: www.adam-europe.eu
Информация за проект ЕКОНАТ може да намерите и в

проекта да бъде достъпен от там. Уеб сайтът е достъпен
на всички партньорски езици, както и на английски език.

базата данни ADAM – портал на програма Леонардо да
Винчи.
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Интересни новини в сектора

новини
Министърът на околната среда представи Естония на Световния конгрес за
опазване на околната среда
Министърът на околната среда Keit Pentus-Rosimannus
представи Естония на 5-ия Световен конгрес за
опазване на околната среда, който се проведе в Южна
Корея. Това е конгрес на най-големите световни
организации

за

опазване

на

околната

среда

и

природата, който се провежда веднъж на всеки четири
години. Основната тема на конгреса е връзката на
природата

с

жизнената

среда

на

хората

и

ежедневните им дейности.
По време на това събитие, в рамките на два дни министърът на околната среда Pentus-Rosimannus
изнесе отворена презентация в дискусионни панели. На 9-ти септември естонският министър на
околната среда изнесе отворена презентация за съгласуването на икономическия растеж и
природо-съобразното развитие. На 11-ти септември, четвъртък, министърът на околната среда
изнесе отворена презентация на тема международната дейност за опазване на природата.
Други важни теми на конференцията бяха опазване и възстановяване на местообитанията,
подобряване на екосистемите и въпроси, свързани със защита на морските територии.
Международният съюз за опазване на природата и природните ресурси е най-голямата световна
организация за защита на природата и околната среда, която оформя лицето на световното
опазване на природата и определя най-важните проблеми. В сътрудничество с учени и практици,
Съюзът също така помага да се разработят мерки за разрешаването им. Съюзът има повече от
хиляда членове. Република Естония е член на Международния съюз за опазване на природата и
природните ресурси от 2007 г. В допълнение Естонският фонд за природата също принадлежи към
съюза
Една от най-добре познатите дейности на Съюза е несъмнено издаването на червените книги на
Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси, подновявани всяка година.
Естонската делегация включва също Hanno Zingel – Съветник по въпросите на опазване на
околната среда, Taimo Aasma – Ръководител на отдела за опазване на природата и Annikky Lamp –
Съветник на министъра.
08.09.2012

http://www.envir.ee/1189371
Източник: уеб сайт: Министерство на околната среда
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Населението в Естония счита, че състоянието на околната среда е добро.
Министерството на околната среда представи проучване на екологичното съзнание сред естонското
население. 85 % от населението даде добра или много добра оценка на състоянието на околната среда в
Естония.
Проучването показва как хората оценяват естонската околна среда, какви проблеми виждат и какви са техните
приоритети в областта на енергетиката.
Най-високата оценка бе поставена на възможностите да се изучава природата , на наличието на чиста питейна
вода, на управлението на отпадъците и на грижата за природните ценности.
Според министъра на околната среда Keit Pentus опазването на
природата често може да доведе до противоположни мнения,
затова бе поискана обратна връзка от участниците в проучването
- какво смятат за съществено в опазването на природата. 98 % от
анкетираните смятат, че опазването на природата е полезно,
докато 77 % са напълно или по-скоро съгласни, че в случай на две
възможности – запазване на природната среда или развитие на
икономически печеливши дейности – природната среда не трябва
да бъде пожертвана.
"Това доказва, че въпреки прагматичността у естонците, някои ценности и тяхното опазване са все още важни за
тях. Необходимо е също така да се отбележи, че за повечето хора, опазването на природата не е нещо
наложено отвън. 81 % са съгласни, че състоянието на околната среда е пряко свързано с качеството на живот
на хората“ – каза министърът на околната среда Keit Pentus. Естонския народ е най-критичен в областта на
голямото промишлено замърсяване, чистотата на морето и планирането на нови мини. По този въпрос има ясна
разлика между различните региони в Естония. Жителите на Талин са най-критични към чистотата на въздуха и
морската вода, докато хората от окръг Ида–Въру се притесняват за чистата питейна вода и качеството на
въздуха.
Проучването показа, че естонският народ като цяло се определя като такъв с будно екологично съзнание. В
сравнение с проучването от 2010 г., оценката на екологичното съзнание на обществото се е повишила.
Възможностите за отдих и спорт сред природата, предлагащи пешеходен туризъм и изследователски
маршрути са все още популярни. Повече от половината от анкетираните (61%) са посетили различни природни
маршрути през последните 12 месеца.
Наличието на информация за околната среда в Естония непрекъснато се подобрява – 64 % от населението
смята, че тя е напълно или почти напълно достъпна. Само 3 % са заявили обратното.
Проучването е проведено сред хора на възраст от 15 до 74 години. Броят на анкетираните е 1005 и
резултатите могат да бъдат съотнесени към останалото население на Естония. Проучването е поръчано от
Министерството на околната среда и проведено от Turu-uuringute AS.
02.08.2012 http://www.envir.ee/1188164

Източник: уеб сайт: Министерство на околната среда
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Най-после в Естония беше одобрен разработен план за опазване на природата
В края на месец юли правителството одобри План за опазването на природата до 2020 г., предоставен от
Министъра на околната среда Keit Pentus; планът определя основните линии на развитие в области, свързани с
опазване на природата. През следващите години, най-важните аспекти в областта на околната среда ще бъдат
екологичното образование, защита на биологичното разнообразие и по-устойчиво използване на природните
ресурси. "Онзи етап в опазването на естонската природа, където единствената възможност за управлението и
опазването и е само с помощта на национални процедури и ограничения и установяването на строги зони за
опазване, скоро ще бъде история. Към момента почти една пета от територията на Естония е покрита със
защитени зони и вместо да увеличаваме тази площ, ние ще се концентрираме върху това, тези зони да бъдат
добре управлявани. Становището, че природата трябва да бъде опазвана, не само в защитените зони, но и извън
техните граници, трябва да стане от съществено значение.“ - обясни министърът на околната среда Keit Pentus.
„Нашата природа е много богата, включва добре запазени блата, девствени гори, крайбрежни и горски поляни, с
техните характерни видове, които на други места са се превърнали в редки видове.“ – добави тя.
Според думите на министъра, съвременното опазване на природата трябва да бъде допълнение към
традиционното управление на природата и насърчаване на екологичното съзнание на хората и устойчивото
използване на природните ресурси. „Екологичното образование има съществена роля тук, защото ние можем да
управляваме и пазим природата по-добре, ако я познаваме“ – каза Pentus.
Завършеният План за опазването на природата е стратегически документ, целта на който е да осигури
систематично планиране на дейностите за опазване на националната природа, балансирано използване на
природните ресурси и запазване на видовете и местообитанията. Този план включва класическото опазване на
природата, както и други области, свързани със защита на природата. Планът за развитие ще допринесе за
планиране на финансовите ресурси и ще послужи за основа за подобряване на Националния план за действие в
областта на околната среда на Естония за 2007 – 2013 г.
Някои примери от дейностите на Плана за развитие са: повишаване на екологичното съзнание на хората, чрез
екологично образование на всички нива на образованието за опазването на природата, до организиране на
устойчив екологичен туризъм, осигуряване на благоприятни условия за видовете и местообитанията и
многостранност на ландшафта, организация за защита на природните обекти, компенсация на ограниченията за
опазване на природата и поддържане на природозащитни дейности.
Основни дейности в областта на използването на природните ресурси са, например: намаляване на
въздействието от минното дело и управление на възобновяеми енергийни източници, осигуряване на биологична
безопасност и облекчаване на отрицателното въздействие на транспорта.
За пример, до 2020 г. площта на управляваните културни биотопи като алвари и крайбрежните и гористи поляни,
ще се увеличи почти два пъти. Възстановяването на блатата и мочурищата също се планира да бъде увеличено
до 10 000 хектара.
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Мярка за улесняване на подобряването на екологичното образование и съзнание може да бъде по-широкото
използване на ИТ решения (такива като практически е-приложения за смартфони) и увеличаване на
възможностите за учене на открито.
26.07.2012

http://www.envir.ee/1188164

Източник: уеб сайт: Министерство на околната среда

"Професионално обучение, квалификация и създаване на заетост относно
устойчивото управление на мрежата „Натура 2000“
Курс за обучение на водачи
През пролетта на 2012 г. неправителствената организация Lahemaa Ecotourism и университета в Тарту, в
сътрудничество организираха обучителен курс за природни водачи, финансиран от Европейския социален фонд.
Тринадесет души завършиха курса и десет от тях станаха сертифицирани местни водачи, което ще им позволи,
след като измине една година, да кандидатстват за квалификация национален водач. Сега предстои да започне
нов курс, организиран от университета Tartu, насочен към възрастните хора (50 – 74 год.) и към безработните
младежи (16 – 24 год.). Курсът е организиран като допълнително обучение и курс за преквалификация, с
продължителност от общо 14 учебни дни заедно с изпитите (общо 160 часа). Темите, които ще бъдат обхванати по
време на курса са:


Интерпретация на природата



Туристически услуги (турист – комуникационна среда)



Устойчиво движение в природата



Наблюдаване на птиците



Етика на водача в природата



Отношенията човек и природа



Безопасност по време на разходка (даване на първа помощ)



Система за управление на защитени зони



Организиране на екскурзия (пешеходна)

Курсът няма да бъде пряко насочен към обучение за природата, а по-скоро към различните методи за
интерпретация на природата и културното наследство и повишаване на екологичното съзнание сред
участниците.
Допълнителна информация може да бъде получена от: kristina.gudinas@ut.ee
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Оценка и въздействие

Проектът ECONAT
Различни дейности, извършени от партньорите досега:
1. Подписване на споразумения за сътрудничество с различни обществени субекти.
2. Презентации в училища, НПО, местните общини и др. заинтересовани страни.
3. Създаване на уеб сайт по проекта и популяризирането му.
4. Разработване на брошура за проекта.
5. Връзки от сайта на проекта към различните сайтове на партньорите и обратно.
6. Информация за проекта, включена в базата данни ADAM на програмата „Учене през целия живот“.
7. Изпращане на бюлетини за проекта на заинтересовани страни, включително онлайн дискусионни групи.
8. Разпространение на национални и международни конференции и събития.
9. Информация за проекта ЕКОНАТ, включена в листовки, разпространени по време на различни
национални и международни събития.
10. Разработване на рекламни материали.
11. Стартиране на адаптирането на новата учебна програма и работно ориентирано практическо
ръководство, както и на Ръководството с добри практики в мрежата „Натура 2000“.
След вътрешни оценки по време на международните срещи, резултатите са положителни и насърчителни.
Партньорите са съгласни, че ще бъдем в състояние да постигнем поставените цели и договорените
резултати.
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