
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: DINALPCONNECT – Transboundary ecological connectivity of Alps and 
Dinaric Mountains  

 

Το έργο “DINALPCONNECT - Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”, 
του νέου προγράμματος Interreg Adrion πάνω στην οικολογική συνδεσιμότητα, ξεκίνησε επίσημα 
(Kick-off meeting) με μία ηλεκτρονική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 40 συμμετέχοντες από τις χώρες Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία, Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Ελλάδα και Μαυροβούνιο, που αντιπροσώπευαν συνεργάτες του 
προγράμματος και  σχετιζόμενα μέλη της κοινοπραξίας του προγράμματος. 

Η συντονίστρια του προγράμματος Dr. Irena Bertoncelj, εκ μέρους του Agricultural Institute of 
Slovenia (AIS), κήρυξε την έναρξη του έργου και έκανε αναφορά τόσο στις προκλήσεις τις οποίες 
σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα “DINALPCONNECT” όσο και στα αντικείμενα-κλειδιά. 
Τονίζεται πως σημαντικό μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου επηρεάζεται από διαφορετικές 
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες οδηγώντας σε διασυνοριακά εμπόδια τα οποία δημιουργούν 
προκλήσεις για την οικολογική συνδεσιμότητα (ecological connectivity). Το αντικείμενο και ο σκοπός 
του έργου είναι η ενδυνάμωση των διακρατικών και τομεακών  συνεργασιών για να βελτιωθεί η 
οικολογική συνδεσιμότητα στα Δειναρικά όρη και στις Άλπεις, επιτρέποντας  μακροπρόθεσμη 
προστασία της βιοποικιλότητας από τη σκοπιά των σημερινών και μελλοντικών κλιματικών αλλαγών. 

«Η οικολογική συνδεσιμότητα προάγει κινήσεις από οργανισμούς με αποτέλεσμα την διευκόλυνση 
των διαδικασιών οι οποίες θα επιτρέψουν μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων, 
προστασία της βιοποικιλότητας  και την αναθεώρηση των υπηρεσιών για τα οικοσυστήματα» 

Η κοινοπραξία του προγράμματος άκουσε με ικανοποίηση τις απόψεις των εκπροσώπων της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR)  μέσω του 
κυρίου Mitja Bricelj  και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων μέσω της κυρίας 
Tina Trampuš, οι οποίοι συμμετείχαν στην ηλεκτρονική σύσκεψη. 

Ο κύριος Bricelj χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως ζωτικής σημασίας και πολύ σημαντικό για την Ευρώπη 
αλλά και για όλες τις χώρες που αντιπροσωπεύουν το οικοσύστημα τόσο ανάμεσα στις Άλπεις και 
στα Δειναρικά Όρη όσο και στις περιοχές της Αδριατικής και του Δούναβη. 

«Είμαστε σε σημείο καίριας σημασίας σχετικά με την βιοποικιλότητα της Ευρώπης και αυτό είναι ένα 
αναγκαίο πρόγραμμα για τις μελλοντικές γενιές και το μέλλον της. Είμαι πολύ χαρούμενος που 
αντιμετωπίζετε αυτά τα σημαντικά ζητήματα για το μέλλον και είστε ευπρόσδεκτοι συνεργάτες στην 
Ευρωπαϊκή στρατηγική. Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουμε μπλε και πράσινους άξονες μεταξύ 
του Αλπικού και Δειναρικού οικοσυστήματος οι οποίοι θα μπορούν να αναγνωριστούν ως ζώνες 
αποφυγής περεταίρω κατακερματισμού της οικολογικής συνδεσιμότητας. Οι πράσινοι και μπλε 
άξονες είναι περιβαλλοντικοί χωρικοί σύνδεσμοι περιοχών πράσινης υποδομής οι οποίοι διατηρούν 
ή βελτιστοποιούν την βιοποικιλότητα με βασικό χαρακτηριστικό τη συνδεσιμότητα. Αυτή είναι μια 
τεράστια δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την γνώση μας και προσβλέπω στην μελλοντική μας 
συνεργασία» είπε ο κύριος Bricelj. 

Το δεύτερο μέρος της σύσκεψης αφορούσε την ενημέρωση των εταίρων του έργου σχετικά με τα 
πακέτα εργασίας, τις προγραμματισμένες δράσεις, τα παραδοτέα, τις πιλοτικές περιοχές καθώς και 
την μεταξύ τους αλληλεξάρτηση: 

1. Natura 2000 Kras – Natura 2000 Ućka and Ćićarija (Σλοβενία  – Κροατία) 
2. Tarvisiano Hunting District – Triglav Hunting Management Area/Triglav National Park 

(Ιταλία– Σλοβενία); 



3. Natura 2000 Lisac - Una NP and Drvar municipality (Κροατία  – Βοσνία Ερζεγοβίνη); 
4. Βόρεια Πίνδος –  Χωριό Frasher , Permet – Βίκος (Αλβανία - Ελλάδα). 

 

Το έργο “DINALPCONNECT» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Αύγουστο του 2022. Το έργο θα υλοποιηθεί με την χρηματοδότηση του Second Call of INTERREG V-B 
Adriatic - Ionian ADRION Programme 2014 – 2020 το οποίο περιλαμβάνει European Regional 
Development Fund (ERDF) και Instrument for Pre-Accession assistance (IPA) Fund. 

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται σε τρείς πυλώνες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την σύμπραξη των 
δημόσιων ιδρυμάτων, ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων τα 
οποία αναμένεται να βρουν κοινές προσεγγίσεις  για την υλοποίηση του έργου. Συνολικά, το έργο 
έχει 11 εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες: 

 Agricultural Institute of Slovenia (AIS)  ως συντονιστής. 

 Association BIOM 

 Slovenia Forest Service (SFS) 

 Julian Prealps Nature Park (PNPG) 

 Natura Jadera (JADERA) 

 NGO Dinarica 

 Development Solutions Associates (DSA) 

 Agricultural University of Athens (AUA) 

 European Academy of Bozen (EURAC Research) 

 Center for Energy, Environment and Resources (CENER 21) 

 Ministry of Agriculture and Rural Development 

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα σε διακρατικό επίπεδο της περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας 
του οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου διαμέσου των παρακάτω δράσεων: 

 Στρατηγικές για βελτίωση της Οικολογικής Συνδεσιμότητας στην περιοχή γύρω από τα 
Δειναρικά όρη και τις Άλπεις. 

 Σχέδια δράσεων σε πιλοτικές περιοχές με σκοπό την προώθηση της Οικολογικής 
Συνδεσιμότητας 

 Δίκτυα διασυνοριακών πιλοτικών περιοχών. 
 

Παρόλο που η εναρκτήρια σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, είμαστε πεπεισμένοι πως η 
σύσκεψη ήταν δημιουργική και ενθαρρυντική για όλους τους συμμετέχοντες. 

Για τακτικές ενημερώσεις, παρακαλώ ακολουθήστε μας σε website, social media και subscribe to our 
newsletter 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου 
για το ΓΠΑ Επικ. Καθηγητή κ. Ηλία Τραυλό (travlos@aua.gr). 

https://arhiv.kis.si/pls/kis/!kis.web?j=EN
https://www.biom.hr/en/
http://www.zgs.si/eng/about_the_sfs/organization/slovenia_forest_service/index.html
https://www.parcoprealpigiulie.it/en/Home.aspx
https://natura-jadera.com/
https://dsa.org.al/
https://www2.aua.gr/en
http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
https://cener21.ba/
https://mpr.gov.me/en/ministry
https://dinalpconnect.adrioninterreg.eu/
https://www.facebook.com/Dinalpconnect
http://eepurl.com/hfAz5f
http://eepurl.com/hfAz5f

