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 Evenimente europene VALOR 
Vizite de studiu 

Proiectul VALOR, cofinanțat prin programul Erasmus plus, își dorește să structureze un cadru multifuncțional care să conducă la
creșterea rezilienței și sutenabilității în materie de agricultură. Alianța VALOR este formată din nouă participanți și un umăr mare
de parteneri asociați din următoarele șapte țări europene: Italia, Greece, Germania, Romania, Spania, Turcia și Cipru. Partenerii în
prroiect sunt instituții de ănvățământ superior, firme, autorități representative pentru parcurile europene, factori relevanți din
autoritățile regionale și naționale, precum și orgranizații umbrelă. Alianța reunește eforturile și experiența comple,entară în vederea
creșterii contribuției la îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor practice, pentru a putea face față cerințelor privind reziliența și
sustenabilitatea fermelor din Europa. Alianța VALOR a organizat 5 vizite de studiu pentru personal/cercetător în Grecia, Italia,

România, Spania și Germania, care au reunit peste 200 de reprezentanți ai comunităților de educatori, cercetători și părți
interesate, factori de decizie și autorități din diferite discipline și sectoare economice (public/privat) din Italia, Grecia, Germania,

România, Spania, Turcia și Cipru. Evenimentele au permis dialoguri, schimburi concrete de informații și cunoștințe, precum și cele
mai bune practici și provocări în agricultură, aplicate demonstrativ în ariile protejate ale parcurilor partenere în cadrul VALOR. Cele
cinci vizite de studiu au fost utile pentru dezvoltarea modulelor de învățare pentru cursul pentru tehnicieni și manageri, la nivel
european. În plus, aceste vizite au implicat o muncă de colaborare într-un cadru internațional pentru a promova dezvoltarea
reciprocă și cooperarea transsectorială, pentru a construi punți și a împărtăși cunoștințele între diferitele sectoare partenere, de
educație și formare în cadrul rețelei VALOR. Vizitele de studiu au permis personalului partenerilor să promoveze și să disemineze
beneficiile acestei experiențe pe plan intern, în cadrul organizațiilor lor, încurajând astfel înțelegerea deplină a dimensiunii
europene a problemelor vizate.

Agenția de Management al Parcului Național Olimp
(GRECIA)

Vizita de studiu s-a intitulat „Practici agricole durabile la umbra muntelui
Olimp, casa zeilor”, organizată de ONPMA și a avut loc în perioada 28 - 30
iulie 2021. La acest atelier au participat în medie zilnic 49 de participanți
din Italia, Grecia, Germania, România, Spania, Turcia și Cipru.

Atelierul de lucru s-a bazat pe dezvoltarea unei rețele locale, naționale și
regionale de schimb de informații și cunoștințe privind structurarea unui
cadru multifuncțional care să conducă la reziliență și sustenabilitate în
agricultură. În această direcție, Vizita de Studiu a contribuit cu expertiză și
schimb de experiență în scopul transferului și valorificării noilor idei și
cunoștințe în bune practici, prin implicarea tuturor părților interesate
(instituții publice, institute de cercetare, ONG-uri etc.).

În plus, reprezentanți ai diferitelor sectoare (fermieri, oameni de știință,

factori de decizie politică, părți-cheie interesate și experți în mediu) au
avut ocazia să-și împărtășească cunoștințele și opiniile cu privire la
provocările și cerințele agriculturii rezistente și durabile. Pe parcursul celor
trei zile intense, experții și-au împărtășit cunoștințele despre aspecte ale
agriculturii antice și durabile. Evenimentul a oferit participanților
oportunitatea de a interacționa, discuta și învăța despre diferite aspecte
legate de agricultura durabilă. De asemenea, au împărtășit informații
inedite referitoare la agricultura antică, probleme de biosecuritate, forme
alternative de turism, horticultura (inclusive culturile în seră sau solaria),

creșterea animalelor în zona montană, practici agricole pentru
îmbunătățirea producției agricole și a fertilității solului, soluții inovatoare
pentru sectorul rumegătoarelor și scheme de certificare a produselor și
serviciilor. O realizare importantă a fost faptul că părțile interesate doresc
să facă parte din proiect și să contribuie la succesul acestuia.
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Parcul Național Gran Sasso și Munții Laga (ITALIA)

În perioada 12-14 iulie 2021, a avut loc a doua vizită de Studiu în Parcul Național Munții Gran Sasso și Laga, în
Assergi (AQ) în cadrul proiectului Erasmus+ Valor. Participanții străini au fost cca. 45, din partea partenerilor
de proiect din Germania, Spania, Grecia, Turcia, România și Cipru uar cuvântul de deschidere a fost transmis
online de președintele Avv. Tommaso Navarra și directorul Ing. Alfonso Calzolaio.

În prima zi de lucru, tehnicienii parcului au ilustrat particularitățile ariei protejate din punct de vedere
naturalistic și ecologic. Au fost apoi evidențiate principalele caracteristici ale ariilor naționale protejate
italiene în ceea ce privește cadrul instituțional pentru protecția biodiversității. Parcul Național Gran Sasso e
Monti della Laga se remarcă și prin angajamentul de decenii și sensibilitatea față de aspectele antropice și
activitățile umane practicate în mod tradițional în acești munți. De altfel, cultura și tradiția rurală a ariei
protejate au făcut obiectul unui studiu aprofundat pe parcursul celor trei zile de vizită virtuală. De altfel, prin
proiectele sale, Parcul pune în valoare și păstrează, împreună cu operatorii înșiși, vechile practici agricole și
zootehnice deoarece acestea, astăzi mai mult ca niciodată, sunt compatibile cu protecția naturii și reducerea
impactului uman asupra acesteia.

O atenție specială a fost dedicată conceptelor fondatoare ale agro-ecologiei, o nouă ramură a științei care își
are originea în observarea naturii dar, mai ales, în munca fermierilor și crescătorilor care au practicat aceste
activități agricole de-a lungul secolelor. Aspectele științifice prezentate de lectorii universitari au fost susținute
de înpărtășirea propriei experiențe și de o serie de narațuni legate de recuperarea soiurilor culturale antice,

redescoperirea produselor tradiționale și practici uitate de abordare a problemelor legate de schimbările
climatice. Apoi, vizitatorii virtuali au vizitat crame care au reușit să relanseze pe piață soiuri de struguri uitate,

dar care erau la fel de populare atunci ca și acum, apoi au petrecut o zi alături de ciobanii din Abruzzo pe
străvechile rute de transhumanță, descoperind produse lactate indigene. chiar sufletul locurilor. 
În sfârșit, experiențele legate de muncă, amintirile și dificultățile de a practica aceste activități la munte au
făcut obiectul unei atenții deosebite atunci când accentul s-a mutat pe apicultura. Dintre activitățile umane,

apicultura este, fără îndoială, cea mai în contact cu natura și, tocmai din acest motiv, este cea mai sensibilă la
schimbările climatice și la poluarea mediului. Colectarea de miere și alte produse apicole este strâns legată
de menținerea biodiversității, iar rolul apicultorului devine esențial pentru umanitate.

S-a apreciat unanim rolul jucat de Parcul Național în sprijinirea menținerii și introducerii conceptelor de
agroecologie în aria protejată ca răspuns concret la dezvoltarea compatibilă între om și natură, nu în ultimul
rând pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale populaţiile care trăiesc în zonele defavorizate
şi muntoase.
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Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
(ROMÂNIA)
Cea de-a treia vizită de studiu a fost găzduită online de Universitatea
Stefan cel Mare din Suceava, România, în perioada 15-16-17 septembrie
2021. Agenda a oferit subiecte relevante și diverse dezvoltate ca materiale
video și prezentări live. La eveniment au participat în medie 45 de
participanți în fiecare zi din Italia, Germania, Spania, Grecia, Turcia,

România și Cipru.

Prima zi a fost dedicată sinergiilor declanșate de ariile protejate din
România și a prezentat exemple locale de colaborare care au funcționat
bine și care au inspirat participanții. Mai multe prezentări au fost dedicate
ariilor protejate românești: Parcul Natural Vânători Neamț, Parcul Natural
Munții Maramureșului și Parcul Național Piatra Craiului. Oaspeții și-au
prezentat cele mai bune practici, precum și alte repere, cum ar fi fauna
sălbatică, atracțiile turistice locale, tradițiile și meșteșugurile, valorile
spirituale și moștenirea care au fost păstrate în aceste regiuni de secole.

Au fost abordate și provocările privind drepturile de proprietate și
conservarea naturii pentru ariile protejate din România.

A doua zi a Vizitei de studiu sa concentrat pe agricultura durabilă și
rezistentă în ariile protejate din România. Directorul Parcului Național
Munții Măcinului a vorbit despre încercările lor de a promova agricultura
ecologică dincolo de granițele ariilor protejate.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România a prezentat
politici și strategii privind plățile pentru silvicultură ecologică și alte
subvenții. De asemenea, directorul Direcției Agricole a Județului Suceava
a împărtășit informații despre implementarea politicilor guvernamentale
și sprijinul pentru producătorii locali. Agricultura și turismul rural în zonele
montane ale României au fost prezentate de reprezentanți ai asociațiilor
dedicate și agențiilor naționale.

Ultima zi a evenimentului a fost dedicată fermierilor locali și contribuției
acestora la reziliența socială. Fermierii locali au prezentat concepte
precum agricultura urbană, noile soiuri și provocările generate de
schimbările climatice, abordări ale serelor de legume și răsaduri, cules de
trufe și rețete sănătoase etc. Tema agriculturii ecologice, organice și
biodinamice a fost prezentată de cadre universitare ai Universității de
Agricultură și Medicină Veterinară București.
Participanții s-au implicat în discuții interesante și dezbateri fructuoase,

sesiuni de întrebări și răspunsuri, relații, analize de cauze și schimb de
soluții, care au contribuit semnificativ la impactul vizitei de studiu în
România și i-au stimulat dimensiunea europeană.
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Centrul de Știință și Tehnologie Forestieră din Catalonia (SPANIA)

În perioada 28-30 septembrie, a 4-a vizită de studiu VALOR a fost organizată online de CTFC, care a primit
sprijin total din partea Parcului Național Aigüestortes I Estany de Sant Maurici și a Escola Agrària del Pallars.
Vizita și-a propus să prezinte situația și provocările teritoriilor din apropierea parcului național. Discuțiile
profesionale dintre invitați și participanți au fost reușite și pline de satisfacții. În fiecare zi, la eveniment au
participat peste 40 de persoane care au stabilit contacte profesionale integrate în Alianța VALOR.

Vizita a început cu prezentarea CTFC și Silvipastoralism în Pirineii din teritoriul Parcului Național. A fost
prezentat un caz de cultivare durabilă a mărului la mare altitudine de către Biolord, care monitorizează
inteligent irigarea și alți parametri, permițându-i să economisească apă. Participanții au aflat despre rezervațiile
biosferei UNESCO prin două prezentări susținute de Centrul Internațional pentru Rezervațiile Biosferei
Mediteraneene UNESCOMED și prin programul academic EduBioMed.

A doua zi a evenimentului s-a concentrat pe managementul ariilor protejate. Vizitele au început cu o
prezentare a Parcului Național Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, urmată de Ecomuseu și Escola de Pastors
și Obrador Xisqueta. Proiectul PyrosLife a arătat informații despre monitorizarea urșilor și a faunei sălbatice din
Pirinei. Compania Trosdesort și-a prezentat experiența cu privire la comercializarea la Km 0 în vremuri de
pandemie în zonele montane, ceea ce a permis o dezbatere amplă.

A treia zi a evenimentului a fost dedicată agriculturii rezistente în Pirinei și a fost condusă de Escola Agrària del
Pallars. Prezentarea Asociației Alba s-a concentrat pe proiectul Llavors d'Oportunitat. Associació de Productors
d'Oli del Pallars a prezentat recuperarea soiurilor autohtone de măslini și tehnici folosite de aceștia pentru
producerea de ulei de măsline extravirgin de înaltă calitate. În final, tema cultivării durabile a plantelor
medicinale în munții înalți și în zonele protejate, în special arnica și a florii de colț, a fost abordată de compania
Taüllorganics. CTFC a prezentat proiectele derulate și în derulare privind plantele medicinale.
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URMĂRIȚI-NE ȘI ALĂTURAȚI-VĂ COMUNITĂȚII VALOR

Facebook: Valor-Erasmus
YouTube: Erasmus Valor

 

Parcul Natural Pădurea Neagră – zona central-
nordică (GERMANIA)

Ultima dintre cele cinci vizite de studiu a avut loc în perioada 4-6
octombrie. Gazda schimbului online a fost Naturpark Schwarzwald
Mitte/Nord. Pe parcursul a trei zile, partenerii Alianței VALOR precum
și alte persoane interesate și-au putut face o idee despre proiectele
speciale din domeniul marketingului regional în parcul natural.
În prima zi, accentul s-a pus pe prezentarea Parcului Natural Pădurea
Neagră Central/Nord cu sarcinile, obiectivele și proiectele sale. Al
doilea partener german în proiect VALOR INTEGRA Filderstadt s-a
prezentat pe sine și principalele sarcini și proiecte derulate. Mai mult,
prof. Steffen Abele (Universitatea din Rottenburg) a susținut o
prelegere despre bazele marketingului produselor regionale și a
prezentat rezultatele cercetărilor din diferite studii științifice.

A doua și a treia zi au fost dedicate prezentării diverselor proiecte de
bune practici din parcul natural, precum gazdele din interiorul
parcului natural, piețele parcului natural sau comercializarea cărnii
de mistreț. A fost evidențiată și tema educației pentru mediu.

INTEGRA a prezentat regiunea Filderstadt în zona tensiunii dintre
prosperitatea economică, mobilitate, nevoile de locuințe, agricultură,

climă și protecția mediului.
În medie, 45 de participanți au luat parte la vizita de studiu în fiecare
zi. În urma prezentării proiectelor individuale, a existat posibilitatea
de a face schimb de idei și impresii cu experți din Germania (gazde,

fermieri și nu numai) și de a pune întrebări mai aprofundate.

Conferința online a oferit participanților o bună oportunitate de a
promova schimbul de experiență și cunoștințe între membrii
Alianței.

SPRIJINUL ACORDAT DE COMISIA EUROPEANĂ PENTRU ELABORAREA ACESTEI PUBLICAȚII NU
CONSTITUIE O APROBARE A CONȚINUTULUI, CARE REFLECTĂ DOAR OPINIILE AUTORILOR, IAR
COMISIA NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR
CONȚINUTE ÎN ACEASTA.

M A I  M U L T E  D E S P R E  V A L O R
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