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Proiect PROmovarea Guvernanței Serviciilor Ecosistemice Regionale (PROGRESS) 
 

Interregional Training Workshop No. 3 
“Innovative financial and marketing mechanisms for payment for ecosystem services” 

 
25 mai 2021 (on-line via Zoom) 

 
Atelier de bune practici: Cum putem plăti pentru serviciile ecosistemelor? 

 

• Proiectul PROGRESS-Interreg Europe își organizează al treilea eveniment pentru a prezenta și a 

împărtăși bunele practici privind serviciile ecosistemice din 6 regiuni ale UE. Evenimentul se va 

desfășura pe 25 mai 2021, în sistem on-line. 

 

• Serviciile ecosistemice sunt bunurile și serviciile naturii care contribuie la bunăstarea umană. 

Identificarea, evaluarea și aplicarea abordării serviciilor ecosistemice este cheia viitorului 

societăților europene. 

 

• Evenimentul este organizat de Universitatea din Craiova și face parte din Săptămâna Verde a UE 

2021 sub tema „Poluare zero pentru oameni mai sănătoși și planetă”. 

Participarea este gratuită și se adresează factorilor de decizie care își pot îmbunătăți cunoașterea cu 

metodologiile elaborate prin proiectul PROGRESS. Tema generală a atelierului va fi implementarea 

plăților pentru serviciile ecosistemice (PES), un subiect de interes crescând din ultimul deceniu. În 

ultimele 6 luni, partenerii de proiect au analizat și identificat bunele practici în urma modelelor 

oferite de Interreg Europe GP. „Vrem să aducem în dezbaterea europeană exemple despre cum să 

implementăm conceptul de plată pentru servicii ecosistemice”, spune dr. Dragoș Stefănescu, 

coordonatorul atelierului de la Universitatea Craiova. 

 

Studiile de caz vor fi prezentate în 3 paneluri tematice. Programul complet este disponibil pe site-ul 

de înregistrare al evenimentului. Odată finalizat evenimentul, PROGRESS va elabora un manual 

tematic, bune practici Interreg Europe și un rezumat de politici, iar toate vor fi disponibile pe site-ul 

web al proiectului (https://www.interregeurope.eu/progress/events/). 

 

Despre PROGRESS-Interreg Europe 

PROGRESS este un proiect implementat în cadrul Programului Interreg Europe, între 2019-2023, 

finanțat de FEDR cu 1,4 milioane EURO. Scopul proiectului este de a aborda planurile operaționale 

la nivel regional sau național și alte strategii care se ocupă cu protecția și evaluarea biodiversității și 

a serviciilor ecosistemice. Abordarea se bazează pe învățarea politicilor și consolidarea capacităților 

organizațiilor partenere și ale părților interesate relevante ale subsistemelor de politici în cauză, sub 

4 direcții: măsurarea costurilor și beneficiilor serviciilor ecosistemice, integrarea în politici și 

planificare, plăți inovatoare pentru serviciile ecosistemice și guvernarea durabilității peisajului. 

 

Înregistrare: https://www.interregeurope.eu/progress/events/; 

https://www.interregeurope.eu/progress/events/event/4315/practical-experiences-
payment-for-ecosystem-services/  

 
Contact: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Strada A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj;  

e-mail: mihailstefanescu@yahoo.com 


