Proiectul DanubeSediment sprijină Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR) – urmăriți live pe
Facebook!
Conectarea Proiectul DanubeSediment la politicile UE: Proiectul DTP "Sedimentul Dunării - Restaurarea
echilibrului sedimentelor în fluviul Dunărea" va contribui la cel de-al șaselea forum anual al EUSDR din
Budapesta (18-19/10/2017, http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest).
Workshop-ul "Capitalizarea transnațională a programului Dunărea - o mai bună gestionare a apei pentru
o regiune mai unită și mai eficientă din punct de vedere energetic", din 19 octombrie, 10:30 - 11:30, va
da posibilitatea de afirmare, atât proiectului DanubeSediment, cât și altor trei proiecte din domeniul
gestionării energiei și apei.
Domnul Peter Bakonyi – Managerul calității de la proiectul DanubeSediment și reprezentanți ai
proiectelor "CAMARO-D - Colaborarea cu direcțiile avansate de gestionare a impactului utilizării
terenurilor asupra regimului apei din bazinul Dunării", "DriDanube - Riscul de secetă în regiunea
Dunării", "JOINTISZA- Consolidarea cooperării dintre planificarea gestionării bazinelor hidrografice și
prevenirea riscului de inundații pentru a îmbunătăți starea apelor din bazinul râului Tisa", vor prezenta
exemple de bune practici, vor identifica sinergiile și vor discuta experiențele cu implicarea factorilor
interesați.
Astfel, vă invităm joi 19 octombrie, 10:30 - 11:30, să urmăriți live prezentările proiectelor pe pagina de
Facebook a partenerului Global Water Partnership Europa Centrală și de Est (GWP-CEE):
https://www.facebook.com/GWPCEE/

--------------------------------------------------------------------------------------------------„DanubeSediment gives input to the EU Strategy for the Danube Region
(EUSDR)” - follow the livestream via Facebook!
Linking DanubeSediment to EU policies: The DTP project “Danube Sediment – Restoration of the
Sediment Balance in the Danube River” will contribute to the 6th annual EUSDR forum in Budapest (18th 19th/10/2017, http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest).
The workshop: ‘Danube Transnational Programme Capitalisation - Better water management for more
connected and energy efficient Danube region’ on 19 October, 10:30 – 11:30, will give the floor to the
DanubeSediment project and three other projects working on the topic of energy and water
management.
Peter Bakonyi - Quality Manager from the DanubeSediment project and representatives of the projects
“CAMARO-D - Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water
regime in the Danube river basin”, “DriDanube- Drought Risk in the Danube Region”, “JOINTISZAStrengthening cooperation between river basin management planning and flood risk prevention to
enhance the status of waters of the Tisza River Basin” will present good practice examples, identify
synergies and discuss experiences with stakeholder involvement.
Watch the livestream of the project presentations on the Global Water Partnership Central and Eastern
Europe (GWP-CEE) Facebook page: https://www.facebook.com/GWPCEE/

