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ECO-BORDEIE
LOCURI DE CAZARE PENTRU
SCHIMBURILE DE
EXPERIENŢĂ
INTRACOMUNITARE

Acest proiect a fost conceput având în
vedere scopul de a aduce aproape de natură
elevii și studenții români, care vor face parte
dintr-un flux de schimb de experiență cu alți
elevi și studenți din state membre ale Uniunii
Europene. Va pune bazele unei cooperări
europene
de
dezvoltare
educațională,
ecologică, bazată pe sensibilizare și
cunoaștere față de mediul înconjurător.
Locurile de cazare ale elevilor și studenților
europeni în structuri de primire „eco-bordei”,
au un efect major în prezentarea unui stil de
viață prietenos biodiversității din care facem cu
toții parte.
Am ales acest tip de structură
arhitecturală din considerente ușor de înțeles.
Sursele de energie regenerabilă reprezintă un
factor tot mai des utilizat în societatea
modernă, orientată pro-mediu. Iar acest tip de
clădire, pe lângă faptul că presupune din punct
de vedere structural o eficiență energetică
ridicată (bordeiul reprezentând o structură
arhitecturală a cărui procent din volum este
ingropat în pământ), acesta va dispune de
surse de energie nepoluante (panouri solare,
încălzire geo-termală).
Pe lângă faptul ca eco-bordeiele vor
putea găzdui studenți aflați în excursii de
cercetare, ele vor fi dotate cu aparatura
necesară observării biodiversității locale.
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Am identificat în vederea realizării
acestui proiect o serie de parteneri eligibili,
apți de a concepe și construi eco-bordeie,
oferind soluția de cazare și observare a
biodiversității, cea mai neintruzivă posibilă,
oferind astfel alternativa cea mai validă de
găzduire în apropierea unui habitat care
mustește de faună și floră protejată.
Finanțare
În vederea realizării acestui proiect avem în
vedere:
-

Programul Interregional V-A RomâniaUngaria,
IPA
Cross
border
cooperation
Romania-Serbia Programe,
Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020
Horizon 2020
Urban Inovative Actions
LIFE Nature and Biodiversity

Investiție
Investiția urmărită se ridică la o valoare de
aproximativ 500.000,00 Euro.
Durată
Durata de realizare a proiectului este stabilită
în funcție de data lansării liniei de finanțare
precum și de limitele impuse de fiecare linie în
parte.
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Preconizăm ca durata de elaborare a
proiectului este de până la 3 luni de zile,
aceasta incluzând atât scrierea efectivă cât și
realizarea studiilor necesare si elaborarea
proiectului tehnic.
Finalizarea investiției este dorită până la finalul
anului 2019.
Persoane Implicate
Personalul responsabil cu realizarea acestui
proiect este personalul angajat al ADI Pădurea
Bistra.
Activitățile ce impun calificare specială (ex.
proiectare, studiu de mediu) vor fi
externalizate iar costurile vor fi decontate în
cadrul proiectului.
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