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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 01.03.2022 - 29.03.2024, Asociația Cutia De Proiecte - Project Bag în

parteneriat cu Asociația Ținutul Secuiesc Verde și Municipiul Miercurea-Ciuc implementează
proiectul cu titlul „TREES – TRansparență, Eficiență, Educație privind Spațiile verzi sustenabile”
cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul propus are ca scop creșterea capacității de implicare directă și activă a societății
civile în luarea deciziilor privind gestionarea spațiilor verzi în Municipiul Miercurea Ciuc, prin punerea
la dispoziția publicului unui instrument interactiv, care va promova transparența decizională, va
îmbunătăți serviciile publice și va contribui la educația generației tinere privind protecția mediului în
contextul problemelor de mediu și al schimbărilor climatice.

Peste 56% din populația României locuiește în zone urbane cu o amprentă ecologică foarte
mare asupra mediului, iar gestionarea eficientă a spațiilor verzi este esențială pentru a menține în
echilibru natura și dezvoltarea socio-economica, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Iar pe
baza analizei legislației și strategiilor naționale și locale, precum și pe baza consultărilor cu
societatea civilă, am concluzionat că lipsește un canal transparent, interactiv și eficient de
comunicare interactiv între beneficiarii spațiilor verzi și factorii decizionali.

Proiectul își propune soluții prin următoarele obiective specifice:
- Punerea în funcțiune și la dispoziția publicului o aplicație mobilă interactivă ca instrument care

contribuie la implicarea civică mai activă în monitorizarea și luarea deciziilor privind gestiunea
spațiilor verzi. Realizarea obiectivului contribuie la educația ecologică a cetățenilor cu accent pe
generația tânără și acordă un rol de watchdog societății civile.

- Implementarea unor activități educaționale extrașcolare indoor și outdoor și de conștientizare
privind folosirea, rolul educativ și de watchdog al aplicației mobile interactive ca instrument
pentru implicare civică în luarea deciziilor de interes public precum și importanța spațiilor verzi în
contextul schimbărilor climatice și a protecției mediului.

- Promovarea implicării organizațiilor și a societății civile în politici publice prin elaborarea unei
propuneri de Hotarare a Consiliului Local a Municipiului Miercurea Ciuc, bazat pe o Strategie de
sustenabilitate al aplicației interactive privind importanța implicării cetățenești și educația
generației tinere dar și a populației locale. Strategia va fi elaborată ca urmare a 10
workshopuri/dezbateri publice de tip advocacy organizate cu participarea societății civile,
organizațiilor locale/regionale interesate, instituții de învățământ și autoritatea publică locală.

- Totodată proiectul își propune un obiectiv de dezvoltare organizațională prin creșterea capacității
organizaționale a Asociației Cutia De Proiecte - Project Bag.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul
general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile
bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația

Proiect derulat de:



PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO
– Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România
vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor
vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen
lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații
despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai
multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Fazakas Emese - manager de proiect | Tel.: 0726 145 561
György Leonárd - responsabil comunicare | Tel.: 0742 210 284
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