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Proiecte culturale AFCN

Suntem bucuroşi să vă oferim primul newsletter al Asociaţiei Romontana!
Pentru că informaţia devine cu adevarat importantă atunci când este
împărtăşită, Romontana va încerca să vă ţină la curent în fiecare lună cu
noutăţile din zona montană a României şi nu numai. Vă invităm să
parcurgeţi acest newsletter şi să îl transmiteţi mai departe partenerilor
dumneavoastră sau oricui consideraţi că este interesat.
Echipa Romontana

Bune practici – Castelul Daniel
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Evenimente din zona montană în anul 2016

Modele Agricole Sustenabile;

Zona montană reuşeşte să atragă atenţia şi într-o manieră modernă, tot mai
multe evenimente fiind organizate aici; chiar mai mult, în acest an România
va găzdui în premieră cea de-a patra întrunire Forum Carpaticum. Supunem
atenţiei dumneavoastră doar o parte dintre evenimentele din acest an:

Ȋntărirea Capacităţii Asociaţiilor
de Proprietari de Păduri.

Aprilie 16-17, 2016
Festivalul Naţional al Ouălor Ȋncondeiate, Ciocăneşti, jud. Suceava;
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Iulie, 7-11, 2016
Gărâna Jazz Festival, Poiana Lupului, Gărâna, jud. Caraş - Severin;

Proiectele noastre:
Greenovation Challenge;

Ziua Internaţională a Muntelui
Investind în Dezvoltare Durabilă
Montană

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.romontana.org
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Iulie, 29-31, 2016
Festivalul de Artă Urbană ‘Dorna Art’, Vatra Dornei, jud. Suceava;
August, 15-25, 2016
Festivalul Internaţional de Film Istoric, Vatra Dornei, jud. Suceava;
Septembrie, 28-30, 2016
Forum Carpaticum 2016 , Bucureşti
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Administraţia Fondului Cultural Naţional
Logo: https://www.facebook.com/afcn.ro/

La concurs pot participa asociaţiile, fundaţiile, instituţiile
publice de cultură, persoanele fizice autorizate, societăţile
comerciale care derulează activităţi culturale.
Bugetul disponibil pentru această sesiune este de
4.600.000 lei, iar suma maximă care poate fi solicitată
pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică.
Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 02 –
31.03.2016.
Ȋnscrierile se fac online
http://www.afcn.ro,
butonul
respectând Ghidul Solicitantului.

accesând adresa:
Logare/Inregistrare,

Bune practici: Castelul Daniel din Tălişoara
Proiecte culturale – sesiune de finanţare
II/2016
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) a deschis o
nouă rundă de finanţare pentru proiecte culturale.
AFCN va acorda o atenţie deosebită proiectelor care vor
urmări ca priorităţi:
Susţinerea debutului artistic;
Susţinerea producţiei artistice;
Susţinerea mobilităţii culturale pe întreg
teritoriul României;
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare;
Dezvoltarea/ Identificarea de publicuri noi.

Timp de un an, în cadrul proiectului Living Castle, Castelul
Daniel a găzduit numeroase evenimente culturale, precum o
expoziţie istorică, tabere de creaţie artistică, întâlnire a
fierarilor tradiţionali şi reconstrucţie grafică a picturilor
murale.
Castelul Daniel din Tălişoara, județul Covasna, este unul dintre
cele mai importante monumente istorice din Transilvania.
Construit în stil renascentist de către familia nobilă Daniel, în
patru etape majore de construcţie, începând din secolul al
XVII-lea, până la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Concluzia e că un monument este viu, şi va putea rămâne viu
dacă îl respectăm, ocrotim, păstrându-i valorile tradiţionale, şi
în acelaşi timp îi cream puncte de conexiune cu viitorul.
Conferinţa finală a proiectului Living Castle, ce se va desfăşura
între 17-20 Martie 2016, se bazează şi ea pe acestă dualitate
dintre trecut şi viitor:

Living Castle – Conferinţa de final
Sursa web: http://1680.ro/entry/living-castle-1680-2016;
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Proiectele noastre
Greenovation Challenge
http://greenovationchallenge.jaromania.org/

Ȋn parteneriat cu JA Romania şi Ungt
Entreprenørskap
Modele Agricole Sustenabile pentru
Zona Montană a României
http://www.carpatsheep.ro/

Ȋn parteneriat cu SAB, FAM Dorna,
OPENFIELDS şi Agrom Ro
Ȋntărirea Capacităţii Asociaţiilor de
Proprietari de Păduri pentru un
Management Forestier Durabil |
http://romontana.org/intarirea-capacitatiiasociatiilor-de-proprietari-de-paduri-pentru-unmanagement-forestier-durabil-2014-2017/

Ȋn parteneriat cu USV, OPENFIELDS şi
Nostra Silva

Greenovation

Challenge

este o
competiţie pentru inovaţie în domeniul
sustenabilității de mediu, având ca grup
ţintă liceenii din zona montană. Cele 5

echipe desemnate câştigătoare vor
participa la Greenovation Camp, care
în acest an va reuni la Bucureşti elevi
de la Colegiul Naţional Piatra-Neamţ,
Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, Liceul
Teoretic O.C. Tăslăuanu Topliţa şi elevi
de la şcolile din Norvegia participante în
proiect. Participanţii vor lucra în echipe
mixte (RO/NO) pentru a găsi soluţii,
eficiente din punct de vedere al
resurselor de mediu, la diferite probleme
specifice zonelor montane.
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Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană a României este un
proiect al carui factor de impact continuă să crească pe măsura implementarii
activităţilor, stârnind ecouri atât la nivelul factorilor decizionali naţionali cât şi
dincolo de graniţele României. Ambasada Elveţiei a prezentat informaţii despre
proiect în newsletterul din luna februarie
2016. Până în prezent 145 de ciobani şi
producători de brânzaturi au fost
capacitaţi cu informaţii privind
producerea de brânzeturi şi modul de
administrare al unităţilor de procesare a
laptelui. Şase stâne din Carpaţii Orientali
au fost dotate cu maşini de vidat
profesionale şi s-a creat un sistem
modern de etichetare care prevede şi
specificaţiile de produs pe lângă forma de prezentare aferentă brand-ului “De la
Munte”.
Comunicatul Ambasadei poate fi consultat (doar în limba Germană), accesând:
http://www.carpatsheep.ro/assets/newsletter-swiss-embassy-022016.pdf

Ȋntărirea Capacităţii Asociaţiilor de Proprietari de Păduri pentru un
Management Forestier Durabil, este un proiect al cărui necesitate e impusă de
situaţia existentă la nivel naţional în sectorul silvic. Interesul pentru o administrare
durabilă a pădurilor este în creştere la nivel internaţional, iar nevoia pentru o mai
bună valorificare în mod sustenabil
a resurselor lemnoase şi
nelemnoase este cu atât mai
stringentă în cazul României,
puternic afectată de tăieri ilegale.
Cheia prin care se pot atenua
problemele exprimate se află la
nivelul asociaţiilor de proprietari
de păduri, care momentan sunt
slab organizate şi lipsite de
capacitatea de a mobiliza resurse.
Proiectul presupune şi întărirea
capacităţii Federaţiei Nostra Silva, ca organizaţie umbrelă a asociaţiilor de
proprietari de păduri, pentru ca aceasta să obţină o mai mare reprezentare. Astfel,
interesele proprietarilor privaţi de păduri pot fi mai bine reprezentate la nivel
naţional, inclusiv prin mecanisme legislative. O altă component deosebit de
importantă a proiectului o constituie implementarea în România a sistemul de
certificare forestieră PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification). Mai
multe detalii puteţi afla accesând http://pefc.padurea.org/index.php/ro/
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Ziua Internaţională a Muntelui

Investind în Dezvoltare Durabilă Montană

Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite a desemnat data de 11
Decembrie “Ziua Internaţională a
Muntelui”. Ȋncepând cu anul 2003, în
această zi se desfaşoară evenimente
menite să sensibilizeze publicul larg şi
factorii decizionali cu privire la aspecte
specifice cu care se confruntă populaţia
din zonele montane. Organizaţia
desemnată ca observator al acestor
evenimente ce au loc pe întreg
mapamondul este Parteneriatul Montan.

Munţii susţin existenţa a milioane de oameni care îi populează, precum şi a celor ce
locuiesc în zonele colinare şi de câmpie. Dar, cu toate acestea, gradul de dezvoltare
rămâne unul scăzut, iar rata de sărăcie e în continuă creştere. Fără investiţii,
perspectivele de dezvoltare rămân utopice atât timp cât politicile pentru dezvoltare,
atât la nivel naţional cât şi internaţional, continuă să acorde puţină atentie provocărilor
specifice cu care se confruntă populaţia zonelor de munte. Totuşi, serviciile oferite de
ecosistemele montane, precum şi avantajele variate pe care comunităţile din aceste
zone le prezintă, constituie oportunităţi semnificative pentru investiţii menite să
încurajeze dezvoltarea durabilă.

Tema aleasă pentru anul 2016 este:
“Cultura
Comunităţilor
Montane:
celebrarea diversităţii şi întărirea
identităţii”. Conceptul de patrimoniu
tradiţional, prin cultura şi spiritualitatea
ce o manifestă, prezintă o legătură
intrinsecă cu mijloacele de trai ale
populaţiilor montane. Ȋn munţi
sălăşluiesc adesea comunităţi arhaice
care posedă şi menţin vii tradiţii şi
cunoştinţe cu valoare inestimabilă.
“Ziua Internaţională a Muntelui 2016
oferă prilejul de a evidenţia varietatea şi
bogăţia culturii din zonele montane,
promovează spectrul larg al identităţilor
din zonele înalte ale Terrei şi asigură că
drepturile comunităţilor arhaice sau
indigene sunt respectate, iar mijloacele
lor de viaţă sunt recunoscute şi
acceptate” – Thomas Hofer, Coordonator
al
Secretariatului
Parteneriatului
Montan.

Centrul pentru Dezvoltare şi Mediu, şi Universitatea din Berna prin Bern Open
Publishing a publicat recent lucrarea intitulată: “Investind în Dezvoltare Durabilă
Montană – Oportunităţi, Resurse şi Beneficii”. Această lucrare de 74 de pagini, la care
au contribuit experţi renumiţi în problematica sustenabilităţii zonelor montane,
prezintă 19 studii de caz din diferite regiuni montane de pe glob. Sunt prezentate
iniţiativele unor diferiţi actori din sectorul public şi cel privat, prezentând o gamă largă
de exemple, de la clasicele investiţii pentru dezvoltare până la mecanisme financiare
inovative adaptate în mod specific condiţiilor si contextului local.

Publicaţia poate fi descărcată în limba Engleză accesând link-ul de mai jos:
http://www.mountainpartnership.org/publications/publicationdetail/en/c/383571/

CONTACT
Asociaţia Naţională pentru
Dezvoltare Rurală Montană
“ROMONTANA”
Strada Oborului, nr. 11
Vatra Dornei – 725700, jud
Suceava
+40 230 370 776
office@romontana.org
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Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana”
a fost înființată în anul 2000 ca organizatie non-guvernamentală,
multi-sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a
zonelor montane din România.
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