http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.deanstalk.net/photos/uncategorized/2008/01/04/patinir3.jpg&imgrefurl=http://www.deanstalk.net/sapienstribune/2008/01/page/2/
&h=303&w=472&sz=128&tbnid=_YE53yMrzgYocM:&tbnh=83&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Drenaissance%2Blandscape&zoom=1&q=renaissance+landscape&usg=__LyAMr_Q9bnpVYILFtrqzpL5y_s=&sa=X&ei=s3BITaynE4K6hAfakODzBA&ved=0CD0Q9QEwBQ

„Upju teritoriju Rīcības plāni”
(Teritories of Rivers Action Plans)
Projekta akronīms: TRAP
Īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2014.
Projekta ilgums: 36 mēneši
Projekta kopējais budžets: 1 935 936,60 €
Projekta partneri:
LP Vadošais partneris: Kainuun Etu ltd, Somija;
PP2 Shannon Development, Īrija;
PP3 Vidus – Rietumu reģionālā pašvaldība, Īrija;
PP4 River Trusts apvienība, Lielbritānija;
PP5 Soca ielejas attīstības centrs, Slovēnija;
PP6 Dienvidrietumu reģionālā pašvaldība, Īrija;
PP7 Mehatronikas un mērīšanas metožu pētniecības
un attīstības valsts institūts – INCDMTM, Rumānija;
PP8 Rietumu Maķedonijas Reģionālās attīstības aģentūra, Grieķija;
PP9 Zemgales Plānošanas reģions, Latvija;
PP10 Noorderzijlvest ūdens padome, Nīderlande.
Projekta mērķis:
Vispārējais mērķis TRAP projektam ir analizēt labās prakses un ietekmes reģionālās politikas
un reģionālās politikas instrumentos, kas nodarbojas ar integrētu upju un upju teritoriju
apsaimniekošanu. Jo īpaši, TRAP pievēršas Ūdens pamatdirektīvai (ŪPD), atbalstot reģionālās upju
baseinu rīcības plānus, Eiropas Ainavu konvenciju un Eiropa 2020 stratēģijai ietekmējot reģionālās
attīstības plānus, tūrisma un vides attīstības plānus, un sasaistās ar Natura 2000. Turklāt TRAP velta
savu resursu daļu iegūto zināšanu kapitalizēšanai, izmantojot labās prakses nodošanu, un kopīgi
izstrādātu pārņemamu modeli iekļaujot kultūras/vides aizsardzības pasākumus pievilcīgai reģionu
izaugsmei.
Vispārējais mērķis ir atbalstīt apakšmērķus projekta rīcības plāna katrai komponentei:
1 Komponentes mērķis: līdzsvarota, savlaicīga, pārredzama, efektīva projektu vadība projekta
mērķu sasniegšanai.
2 Komponentes mērķis: Iepazīstināt ar projekta rezultātiem un apmainīties ar paraug praksi,
plašākā mērogā ar visiem ES reģioniem un sazināties ar attiecīgām starptautiskajām organizācijām,
piemēram, ūdens tīklu un Eiropas Ainavu konvencijas praktizētājiem.

2. komponentes apakšmērķi:
1. Paaugstināt informētību visā ES par integrētas upju un upju teritoriju apsaimniekošanas
politikas, instrumentu un risinājumu potenciālu un rezultātiem;

2. Stiprināt reģionu Ūdens pamatdirektīvas un Eiropas Ainavu Konvencijas saistības.
3. Popularizēt rezultātus par labajām praksēm reģionālajām ieinteresētajām personām, un sniegt
informāciju arī vietējā valodā;
4. Nodrošināt, izmantojot TRAP komunikācijas stratēģiju, spēcīgu un interaktīvu komunikācijas
profilu projektam kopumā.
5. E-komunikācijas telpas darba risinājumi iekšējai un ārējai komunikācijai.
6. Sazināties un mijiedarboties ar citiem saistītiem Interreg IV C projektiem (piemēram,
Waterways Forward), kā arī Ūdens pamatdirektīvas un Eiropas Ainavu Konvencijas vadlīniju
veidotājiem.
7. Nodrošināt platformu speciālistu piesaistīšanai ŪPD un Eiropas Ainavu Konvencijas īstenošanas
plānošanai.
3. Komponentes vispārējais uzdevums: Ietekmēt reģionālās politikas instrumentus, pamatojoties
uz analīzi un labās prakses nodošanu saistībā ar Ūdens pamatdirektīvas, Eiropas ainavu konvencijas
īstenošanu un atspoguļojot Eiropa 2020 stratēģiju.
3 komponentes apakšmērķi:
1. Palīdzētu reģioniem efektīvi risināt Ūdens pamatdirektīvas prasības un gūt labumu no Eiropas
Ainavu Konvencijas potenciāla un īstenot Eiropa 2020stratēģiju.
2. Risināt četras tematiskās jomas (pārvaldība, uzraudzība, ūdens vide, upju tūrisms) ar 23 labajām
praksēm.
3. Apkopot labās prakses pārņemšanu un formulēt 9 politikas īstenošanas plānus risinot reģionālos
upju baseinu rīcības plānus un reģionālos attīstības plānus (tostarp tūrisma attīstību un vides plānus)
un nodot vismaz 4 veiksmīgo pieredzi, viena katrā tematiskajā jomā.
4. Kopīgi izstrādāja modeli "pievilcīgu reģionu izaugsmei".
5. Veidot labas prakses datu bāzi uz četru tematisko jomu bāzes.
Projekta paredzamie rezultāti:
1. Komponente
Rezultāti: labi pārvaldīts, efektīvs projekts.
2. Komponente
Rezultāti: TRAP rezultāti ir labi izplatīti partnerreģionu un ES mērogā. Plānots īpaši izpētīt
tematisko mijiedarbību ar attiecīgiem citiem IVC projektiem, 7. ietverprogrammas zināšanu projektu
reģionos; sazināties ar Ūdens pamatdirektīvu, Eiropas Ainavu Konvencijas, Ūdens informācijas
sistēmu Eiropai, Donavas reģiona baseinu, kā arī ārējiem tīkliem. Ūdeni, ainava un integrēta attīstība
ir tik universālas problēmas ar pieaugošu nozīmi, projekta ideja ir censties sadarboties kā politikas
veidotājiem (izteikts attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvu), un arī kā reģionālās attīstības speciālistiem
un zinātniekiem ar būtiskiem šo tīklu aspektiem un apsvērt noteikt pastāvīgās tematiskās saites.
3. Komponente
Rezultāti: Izanalizētas integrētās Upju un upju teritoriju apsaimniekošanas labās prakses un,
izmantojot labas prakses nodošanu un / vai tiešā politiskas ietekmē, reģionālās politikas partnervalstu
reģioniem ir uzlabojušās, tostarp reģionālo upju baseina rīcības plāni, zemes izmantošanas plāni,
tūrisma attīstība, vides monitorings, un reģionālie attīstības plāni.

