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Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei
”EXCELSIOR” în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui Centru Transfrontalier de Resurse pentru
Arii Protejate”, HURO/1101/187/1.3.1, are deosebita plăcere de a vă invita să luaţi parte la
CONFERINȚA ”FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU
ÎN PERIOADA PROGRAMATICĂ 2014-2020”
ce se va desfăşura vineri, 28 august 2015, începând cu ora 11.00 (ora locală) la sediul X-PARC Arad,
din strada Suceava, nr. 18A.
În cadrul conferinței vor fi prezentate, de către specialiștii X-PARC Arad, liniile de finanțare
care vor fi accesibile administrațiilor publice locale, din mediul rural și mediul urban, pentru a
implementa proiecte de mediu. De asemenea, va fi discutată legătura diferitelor tipuri de finanțare cu
condițiile de protecția mediului impuse pe teritoriul ariilor protejate, precum și moduri de creștere a
valorii proiectelor prin abordarea problematicilor de protecția mediului.
Vă rugăm să găsiți mai jos agenda evenimentului:
AGENDA EVENIMENTULUI
11.00 – 11.30

Sosirea și înregistrarea participanților

11.30 – 11.40

Deschiderea sesiunii – președinte lider proiect, Mihai Sorin PASCU

11.40 – 12.40

Prezentarea liniilor de finanțare cu componentă de mediu

12.40 – 12.50

Pauză de cafea

12.50 – 13.30

Prezentarea legăturilor dintre condițiile de protecția mediului impuse pe teritoriul ariilor naturale
protejate și implementarea proiectelor. Prezentarea unor moduri de creștere a valorii proiectelor
prin abordarea problematicilor de protecția mediului.

13.30 – 14.30

Masa

14.30 – 15.00

Discuții libere, închiderea conferinței

În speranţa că ne veţi onora cu prezenţa, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până
la data de 26 august 2015, prin e-mail la adresa: ong@ongexcelsior.ro, sau prin tel./fax: 0257/210192.
Persoane de contact: Magyarosi Eva – tel. 0740 823719 și Cocîrcă Andra – 0751 094717.
Cu stimă,
Mihai Sorin PASCU
Președinte Asociația EXCELSIOR

