O AECT Rio Minho aproba o
plan de actividades e o
orzamento para 2022
Este luns na sede do AECT Rio Minho, en Valença, foi aprobado
en Asemblea Xeral o Plan de Actividades e Orzamento para 2022,
co investimento global de cerca de 400.000 euros, en parte
cofinanciado polo Programa Interreg.

A execución do exercicio de 2021 foi novamente marcado pola
crise pandémica da COVID 19, e o consecuente novo peche das
fronteiras entre Portugal e España (entre o 31 de xaneiro e o
1 de maio), o que provocou a cancelación ou adiamento de
algunhas das accións previstas. Como resultado, o Plan de
Actividades e Orzamento para 2022 do AECT Rio Minho ten como
principal prioridade acelerar a conclusión do proxecto
REDE_Lab_Minho, cofinanciado polo Programa Interreg V-A, e a
implementación do proxecto Livhes, cofinanciado polo Programa
Interreg Sudoe.

No ambito do proxecto Rede_Lab_Minho, en 2022, o AECT Rio
Minho pretende reforzar o traballo en rede coas dinámicas
locais de cooperación transfronteiriza, destacando o
desenvolvemento de procesos de construción das ‘Axendas
Urbanas do Río Miño Transfronteirizo’, e para a creación e
dinamización do ‘Observatorio de Dinámicas Transfronteirizas
do Río Miño Transfronteirizo’. Xa no ámbito do proxecto
Livhes, serán desenvolvidas estratexias de xestión e
valorización do Patrimonio Cultural Inmaterial para o
territorio, coa creación dun espazo piloto onde se reunirán os
exemplos recollidos de preservación do Patrimonio Cultural
Inmaterial do Río Miño Transfronteirizo.

No ámbito de proxectos cofinanciados polo Interreg V-A e
concluídos en 2021, en colaboración coas Eurocidades CerveiraTomiño, Tui-Valença e Monção-Salvaterra de Miño, o AECT Rio
Minho en 2022 promoverá a entrada en funcionamento e xestión
do “Sistema de Bike Sharing do Rio Minho Transfronteiriço – ebike Rio Minho”, sistema constituído por 46 bicicletas
elétricas con GPS incorporado e 9 estacións de aparcamento
virtual e/ou físico e dar continuidade ao proceso de
planeamento estratéxico “Estratexia Rio Minho 2030”,
defendendo a creación dunha Intervención Territorial Integrada
Transfronteiriza – ITI – xunto coas entidades europeas,
nacionais e rexionais responsables do deseño dos programas de
apoio á cooperación transfronteiriza para o período 2021-2027;
lugar importante terán tamén as accións de preservación e
valorización do Rio Miño mantendo o proxecto Visit Rio Minho,
designadamente a consolidación da marca Rio Minho e da
estruturación da rede de recursos verdes transfronteirizos. As
accións de promoción que contemplen a eliminación de
obstáculos á cooperación transfronteiriza serán tamén
prioritarias para o AECT Rio Minho, designadamente ao nivel
dos transportes, da xestión da Rede Natura 2000 e da
prestación de servizos de saúde.

Na reunión da Asemblea Xeral, Rui Teixeira, director do AECT
Rio Minho presentou o Plan de Actividades e destacou “o papel
marcante do AECT Rio Minho na matinación do impacto negativo
xerado pola crise pandémica e polo consecuente peche das
fronteiras”. Pola súa banda, Uxío Benítez, vice-director do
AECT Rio Minho, referiu “a importancia de presentar
candidaturas transfronteirizas ao novo cuadro de financiamento
do programa Interreg”.

Constituído en 2018, o AECT Rio Minho ten como socios ao CIM
Alto Minho e á Deputación de Pontevedra e abrange 26
concellos: os 10 municipios que compoñen a Comunidade

Intermunicipal (CIM) do Alto Minho e 16 concellos galegos da
provincia de Pontevedra ligados ao Río Miño.

