Sajtóanyag: BID-REX 3. szám 2017. július
A döntéshozók információ szükségletei
A BID-REX INTERREG EUROPE projekt harmadik munkaülése
Az INTERREG EUROPE program BID-REX projektjének (From Biodiversity Data to Decisions:
enhancing natural value through improved regional development policies - Biodiverzitási adatoktól a
döntéshozatalig: természeti értékeink megőrzésének erősítése a regionális fejlesztési politika
javításával) harmadik nemzetközi találkozójára került sor 2017. június 14-15-én Bilbaoban a
spanyolországi partner, a Baszk Kormányzat szervezésében. Az ülés fő témája az információk és a
szükségletek összehangolása volt.
A partnerek előadásai és a résztémák megbeszélése után a résztvevők összegezték az ülés
eredményeit; miként lehet az információkat megfeleltetni a döntéshozatali igényeknek? A munkaülés
elsősorban a hatékonyság növelésére, az információk minőségének értékelhetőségére és innovációs
lehetőségekre fókuszált.
A projekt leírása:
A két fázisban, 2016 és 2021 között az INTERREG EUROPE Területi Együttműködési Program
társfinanszírozásában megvalósuló célja a természeti értékek megőrzésének erősítése a
továbbfejlesztett regionális fejlesztési politikák segítségével, konkrétan a releváns biodiverzitási
adatok és a biodiverzitás megőrzéséhez kapcsolódó döntéshozatali folyamatok közti kapcsolat
kialakítása/megerősítése által.
A projekt első fázisában végzett tevékenységek eredménye egy minden partnerrégió által kidolgozott
Akció Terv, melynek megvalósítása, nyomon követése történik a projekt második fázisában. Az Akció
Tervek kimunkálása a Regionális Szakértői Csoportok, illetve az abban közreműködő Irányító
Hatóságok segítségével, aktív részvételével történik.
Partnerség:
Hat európai ország hét régiójának képviseletében kilenc partner közös munkájával valósul
meg a projekt, hogy 4 regionális/nemzeti ERFA Operatív Program 2014-2020 ill. 3 egyéb regionális
szakpolitika megvalósulását segítse:










Forest Sciences Centre of Catalonia (ES) vezető partner
Government of Catalonia (ES)
Marche Region (IT)
University of East Anglia (UK)
Norfolk County Council (UK)
Basque Government (ES)
National Institute of Biology (Sl)
Public Service of Wallonia (BE)
Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ (HU)
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Kommunikációért felelős kapcsolattartó:
Karácsonyi Judit
Debreceni Egyetem
Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ
judit@envm.unideb.hu
Tel.: +36 52 512 921
További információ:
www.interregeurope.eu/bid-rex/ vagy www.bid-rex.hu
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