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ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA DUNARII 
web site :www.gal-deltadunarii.ro 

e-mail : galdeltadunarii@gmail.com  
             Tel :  0745 344 132 ; 0746085016 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansarea proiectului  

COASTAL - Collaborative Land-Sea Interaction Platform 
 

ASOCIAȚIA G.A.L. DELTA DUNĂRII anunță lansarea proiectului “COASTAL - Collaborative Land-Sea Interaction 

Platform”, în care este partener.  Proiectul este finanțat prin programul HORIZON 2020 – RUR – 02 - 2017 și 

va fi implementat pe o perioadă de 4 ani, cu data de finalizare 30.04.2022. 
 

Coordonator proiect: Institutul VITO din Belgia  
 

Parteneri: 29 de parteneri din 9 țări din Europa: Belgia, Grecia, Suedia, Franta, România, Spania, Ungaria, 

Norvegia, Finlanda. 
 

Obiectivul general al proiectului  

Dezvoltarea unei platforme colaborative pentru modelarea interacțiunilor dintre activitățile desfășurate în 

zonele costiere și rurale.  
 

Obiective specifice  

1. Ințelegerea în profunzime a interacțiunilor dintre uscat și mare / zone riverane, pe termen mediu și lung;  

2. Elaborarea de recomandări și soluții de business și administrative în vederea îmbunătățirii acestor sinergii;  

3. Elaborarea de instrumente și modele pentru a analiza sinergia dintre aceste interacțiuni. 
 

Grupul țintă:  

- Persoanele a căror activitate se desfășoară în domenii ca agricultură, pescuit, turism rural;  

- Stakeholderi, actori locali din zonele de interes. 
 

Viziunea proiectului: 

Perspectiva asupra interacțiunii dintre factorii de mediu, infrastructură, factorii socio-economici și 

administrativi care consolidează sau împiedică creșterea economică în regiunile de coastă din Europa ar 

trebui să conducă la soluții practice și recomandări de politică pe termen mediu (2020-2050). Proiectul 

prevede șase studii de caz sau Laboratoare Multi-Actoriale, dintre care unul se află în România - zona de 

coastă a Mării Negre și Gurile Dunării, fiind coordonat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare 

Marină “Grigore Antipa” (INCDM) Constanța și Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si 

Dezvoltare Rurală (ICEADR) București. La nivelul Comisiei Europene, proiectul va fi monitorizat direct de 

către DG-AGRI și DG-MARE și va contribui la stabilirea viziunii politicii Uniunii Europene pentru următorii ani. 

 

Partenerii locali în proiect sunt: Asociația GAL Delta Dunării (GAL DD) și Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Dobrogea Centrală (GAL DC). 

 

Platforma ce va fi creată prin proiect: 

http://www.coastal-xchange.eu 

 

Detalii referitoare la proiect și partenerul local G.A.L. Delta Dunării: galdeltadunarii@gmail.com  

 

 

 

http://www.gal-deltadunarii.ro/
mailto:galdeltadunarii@gmail.com
http://www.coastal-xchange.eu/
mailto:galdeltadunarii@gmail.com

