møder sø
østerprojekter ogg lærer!
C2C CC m
7. til 9. februar drog en
n lille delegation fra C2C
C CC til IP mø
øde i Finland
d med målett om at netvæ
ærke med
andre IP prrojekter, sam
mt at lære hv
vordan man administrerer et tværgå
ående projek
kt og rapporterer
vigtige outp
puts.
Der er godk
kendt 14 Life
e IP projekte
er fordelt ove
er hele Euro
opa. Heraf err der indtil viidere kun to projekter
indenfor klimatilpasning
g, mens restten er fokuse
eret på natu
ur og miljø. EU
E Kommiss ionen fortsæ
ætter med
udlodning a
af IP projekte
er og man fo
orventer at u
udbrede tilga
angen til flerre ressortom
mråder. Alle de andre
Life IP proje
ekter ledes af
a en nationa
al styrelse e ller ministerrium og langt de fleste p
projekter er større
s
end
vores og forløber i mere
e end seks år.
å
blev det tyde
eligt at Life IP
I projekter er et megett vigtigt tiltag fra EU kom
mmissionens
s side til at
Undervejs b
tackle og lø
øse tværgåen
nde problem
mstillinger.
På mødet v
var programk
koordinatore
erne (EASME
E) og den mo
onitorerende
e enhed (Nee
emo) meget fokuseret
på at hjælp
pe C2C CC med
m
at komm
me sikkert i g
gang og hjælpe os med at
a få succes.. Vi blev end
dvidere
bekræftet i at det planlagte administrative setu
up er nødven
ndigt og forn
nuftigt for, att vi kan dokumentere
projektets ffremdrift. De
e støttende funktioner
f
err meget frem
mkommelige
e og hjælpso
omme og hele tilgangen
virker betry
yggende.
Samtidig ko
om vi hjem med
m
løftet om at indgå i en kommen
nde film som
m kommissio
onen lancerer til
synliggørels
se af EU's sa
atsning på in
ntegrerede p
projekter. Filmen bliver optaget
o
unde
er C2C partn
nermøde og
tilhørende o
opstart i Herrning 29. og 30. marts.
For mere in
nfo:
Dorthe, Nie
els og Rolf

Godke
endte LIFE IP projekte
er:















FRESHABIT LIIFE IP (Finlan d)
LIFE IP Deltan
nature Netherrlands (Holland)
PREPAIR (Po Regions Enga ged to Policies of AIR)
(Italien)
Fostering marrine Natura 20
000 managem
ment in
Spain (Spanie
en)
LiLa Living Lahn - from a n
navigation route to a
multipurpose river (Tysklan
nd)
Atlantic Regio
on DE (Tysklan
nd)
LIFE-IP MALO
OPOLSKA (Pole
en)
LIFE IP Rich Waters
W
(Sverig
ge)
LIFE IP - Natu
ural Course (N
NW England)
Nature Integrrated Managem
ment to 2020 (Italien)
Belgian Naturre Integrated Project (Belgien)
LIFE-IP CIRCW
WASTE-FINLA
AND (Finland)
Coast to Coas
st Climate Cha
allenge (Danm
mark)
Zero Emission
n Nature Prote
ection Areas (Tyskland)
(

hnsen give en
e kort præs
sentation:
Hør Rolf Joh
https://www.facebook.com/LIFE.prrogramme/v
videos/10154
4996851834395/ (på en
ngelsk)

