	
  

	
  

Comunicat Ecopolis: 13 ani de activitate

În toamna aceasta se împlinesc 13 ani de când Ecopolis se luptă pentru un aer mai curat în oraș ele
României, iar demersul este departe de a se termina: România este în continuare ț ara cu cele mai
multe victime ale poluării atmosferice din Europa ș i statul care are 6 proceduri de infingement
inițiate de Comisia Europeană pe tema calităț ii aerului.
În 2009, Ecopolis a lansat primul studiu independent despre calitatea aerului în România ș i a atras
atenț ia asupra măsurătorilor ineficiente ș i deficitare ale Reț elei Naț ionale de Monitorizare a
calităț ii aerului, iar în 2019 a lansat prima platformă independentă de monitorizare a calităț ii
aerului din Bucureș ti: www.aerlive.ro.
În 2022, Ecopolis îș i înnoieș te identitatea vizuală ș i site-ul organizaț iei, într-un nou efort de
consolidare a poziț iei de organizaț ie neguvernamentală de frunte în lupta cu poluarea.
Vă invităm, aș adar, să descoperiți proiectele noastre pe site-ul www.ecopolis.org.ro ș i noul Raport
privind calitatea aerului 2021-2022.
Lansarea noii identități vizuale și a site-ului a avut loc pe 18 septemrbie, în București, în cadrul
WeekendSessions (fotografii de Vlad Bâscă)
Pentru întrebări și detalii ne puteți scrie la: echipa@ecopolis.org.ro.
***
Proiect derulat de Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, în parteneriat cu Fundația
Comunitară București, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea
capacității organizaționale a Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, în vederea activării
publicului larg pentru creșterea calității vieții în orașe, prin îmbunătățirea calității aerului.
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general
al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale
dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul
este administrat de către consorțiul din Fundația pentru Dezvoltare Societății Civile, Fundația
pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet
Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO - Oficiul
Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează
consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu
o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a
sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea
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participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe
informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro.
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
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