ZELENE PERSPEKTIVE
ZA INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA
Torek, 31. maja 2022
10.00 - 17.00
Ca' Corniani, Caorle (pokrajina Benetke - VE)

LETNI DOGODEK 2022
Program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija aktivno deluje pri
izvajanju Evropskega zelenega dogovora, namenjenega izgradnji Evrope, ki
učinkovito uporablja svoje vire in cilja na podnebno nevtralnost do leta 2050.
Dogodek, ki ga organizirata Dežela Veneto in Organ upravljanja programa,
nosi "zeleno" temo večstranski element čezmejnega sodelovanja, ki povezuje
inovacije, urbanistične načrte za zmanjšanije vplivov na okolje, varovanje
naravnih virov in krepitev zmogljivosti za zmanjševanje tveganja vodnih virov.

STUDY VISIT
Popoldne bomo z ladjo prispeli
do naturalistične lagunske oaze
Vallevecchia, ki jo upravlja
Veneto Agricoltura, vodilni
partner projekta BEE-DIVERSITY.
Obisk, ki bo trajal približno uro
in pol, bo omogočil spoznavanje
novih načinov trajnostnega in
celostnega upravljanja
ekosistemov na območjih Natura
2000. Projekt prvič vključuje
spremljanje zdravstvenega
stanja območij s pomočjo
opraševalcev v procesu
nabiranja, sejanja in širjenja
avtohtonih rastlin.
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FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA
V glavni dvorani Ca'
Corniani si boste lahko
ogledali fotografsko
razstavo, v kateri bo vsaka
slika, vezana na posamični
projekt, nudila svojo
zeleno perspektivo.
Razstava bo na voljo tudi
v digitalni različici na
vašem pametnem
telefonu.

EU GREEN WEEK
Interreg Italija-Slovenija sodeluje
na Zelenem tednu Evropske unije,
ki nosi temo “EU Green Deal –
Make It Real”.

TERREVOLUTE
Dogodek je vključen v program
Festivala "della Bonifica 2022".

Vallevecchia, Caorle
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10.00

Prijava udeležencev in kava dobrodošlice
Otvoritev dogodka in uvodni pozdravi
Evropska komisija - GD Regio - Anna Modzelewska

10.30

STUDY VISIT

Dežela Veneto – deželni svetnik za programiranje, proračun in dediščino
Dežela Furlanija - Julijska krajina - deželna odbornica za finance - Barbara Zilli
Občina Caorle - župan Marco Sarto
Organ upravljanja programa Italija-Slovenija - Francesca Sibilla
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - SVRK
TerrEvolute - Elisabetta Novello

11.00

Najnovejše informacije o napredku programa Interreg V-A Italija-Slovenija in
perspektivah glede programiranja 2021-2027
Dobre prakse »zelenega« sodelovanja med Italijo in Slovenijo
Projekt DURASOFT - Ingrid Trobec, Primorska Gospodarska Zbornica - PGZ

11.10

Projekt MOBITOUR - Vania Peretto, Občina Caorle
Projekt BEE-DIVERSITY - Silvano Cossalter, Veneto Agricoltura
Projekt VISFRIM - Giovanni Tomei, Upravni organ za vodno območje Vzhodnih Alp

12.20

Evropsko leto mladih in fotografska razstava
Evropsko leto mladih - JS
Predstavitev fotografske razstave - JS

12.45
12:45

Light lunch in ogled fotografske razstave

13.45

Odhod v oazo Vallevecchia

14.45

Study visit - Projekt BEE-DIVERSITY

Dežela Veneto
Direktorat za skupno programiranje
Organizacijska enota za teritorialno
sodelovanje in evropske
makrostrategije
in

Vodeni ogled kmetijske dejavnosti v Vallevecchiji
Na voljo tolmačenje iz italijanščine v slovenščino

17.00

Dogodek organizirajo

Zaključek
Povratek v Ca' Corniani, s svojim sredstvom ali z ladjo

Moderatorka dogodka: Rita Bertocco - Dežela Veneto
Vodja Organizacijske enote za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije

Organ upravljanja in
Skupni sekretariat
Interreg V-A Italija-Slovenija
2014-2020
Avtonomna dežela Furlanija - Julijska
krajina

ZELENE PERSPEKTIVE
ZA INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA

PRIJAVA IN INFORMACIJE O ORGANIZACIJI
PRIJAVA
Udeležba na letnem dogodku programa Interreg V-A Italija-Slovenija je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava z
izpolnitvijo prijavnice na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2022_interregITASLO_annualevent
najpozneje do 26. 5. 2022.
Iz organizacijskih razlogov je treba v tej prijavnici navesti tudi, če se boste udeležili vodenega obiska v Vallevecchii in
izbrati prevozno sredstvo (lastno vozilo ali ladjo) do Vallevecchie.
Ker je število mest za vodeni obisk in prevoz z ladjo omejeno, se bo prijava štela za veljavno šele po prejemu
potrditvenega e-sporočila.

STUDY VISIT V OAZI VALLEVECCHIA
V popoldanskem delu dogodka se boste lahko udeležili vodenega ogleda projekta BEE-DIVERSITY v naturalistični oazi
Vallevecchia. Udeležencem svetujemo primerno in udobno obutev ter oblačila.
Do lokacije (Oasi Vallevecchia di Brussa -30021 Brussa VE) je mogoče dospeti z lastnim sredstvom (odhod iz Ca' Corniani
traja približno 45 minut vožnje z avtomobilom) ali z ladjo, ki jo nudi program Interreg V-A Italija-Slovenija (čas prevoza
traja približno 50 minut). Tisti, ki boste v Vallevecchio prispeli z lastnim prevoznim sredstvom, upoštevajte, da se bo
ogled začel ob 14.45.
Število mest za vodeni obisk in prevoz z ladjo je omejeno. Zaradi organizacijskih razlogov je predhodna prijava obvezna.

KONTAKTI
Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020
Ulica del Lavatoio 1, 34132 Trst
E-naslov: info.itaslo@regione.fvg.it
tel.: +39 040 377 5993
Dežela Veneto
Direktorat za skupno programiranje - Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske
makrostrategije
E-naslov: interreg@regione.veneto.it
tel.: +39 041279 - 1483/1497/1495

Dogodek se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (5. prednostna os "Tehnična pomoč"), ki ga
sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalna sredstva.

