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Introducere
Dragi prieteni ai munţilor,
În acest newsletter vă aducem la cunoștință noi informații de actualitate privind zonele
montane, vă prezentăm câteva evenimente cu impact asupra dezvoltării acestora și vă
supunem atenției un nou program de finanțare în domeniul energiilor regenerabile.
Vă mulțumim că ne sunteți alături!

- A XI-a Convenție Montană

Echipa RoMontana

Europeană
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Parlamentul European a adoptat o nouă rezoluție privind nevoile specifice
ale zonelor montane

- Gala „Regăsește România”

Pagina 5

La cererea grupului RUMRA (rural, montan și zone îndepărtate) pe care Euromontana
îl sprijină oficial, Parlamentul European a adoptat, la 3 octombrie 2018, o rezoluție
privind abordarea nevoilor specifice zonelor rurale, montane și îndepărtate.

- Innovation Norway - un nou Apel de
Proiecte

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.romontana.org

Propunerea solicită coordonarea politicilor UE pentru asigurarea dezvoltării teritoriilor
rurale pentru a face față provocărilor economice, de mediu și sociale cu care se
confruntă fiecare parte a Europei și, în special, zonele rurale. Pentru a încuraja
coeziunea și a preveni riscul fragmentării teritoriale în viitor, propunerea sugerează
instituirea unui Pact al Satelor Inteligente, în vederea asigurării unei abordări eficiente,
mai integrate și mai coordonate a politicilor UE cu impact asupra zonelor rurale.
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Potrivit deputatului european Mercedes
Bresso,
președintele
intergrupului
RUMRA, "zonele rurale, montane și
îndepărtate reprezintă aproape 80% din
UE și peste jumătate din populație, iar prin
această rezoluție Parlamentul European
solicită foarte clar Comisiei o nouă
abordare prin o agendă dedicată pentru
creștere și dezvoltare durabilă în aceste
zone. Europa are nevoie de aceste areale,
ele pot fi o oportunitate, dar trebuie să le
oferim sprijinul pe care îl merită. De ani
buni, intergrupul RUMRA din cadrul
Parlamentului European se luptă cu
această bătălie. Considerăm că zonele
rurale, montane și îndepărtate ar trebui
readuse în centrul politicilor economice și
sociale ale UE începând cu următoarea
perioadă de programare a politicii de
coeziune. Similar cu inițiativele luate pentru
zonele urbane, pe care le apreciem,
trebuie să existe oportunități similare
pentru zonele rurale, munți și toate zonele
din UE care suferă de dezavantaje naturale
sau geografice".
Textul rezoluției poate fi consultat aici:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?type=TA&reference=P8-TA-20180374&format=XML&language=RO
Sursa:
https://www.euromontana.org/en/theeuropean-parliament-adopted-a-newresolution-on-the-specific-needs-ofmountain-areas/

Dimensiunea
cooperare

montană

pentru

despre cum pot fi dezvoltate regiunile montane europene. Cea de-a treia ediție a
evenimentului (după cele organizate în 2015 și 2017) este organizată de DG REGIO și
va avea loc în data de 9 noiembrie 2018, la Bruxelles.
Localitățile montane sunt adesea izolate datorită distanței față de hub-urile urbane sau
sub-urbane unde serviciile (de educație, sănătate, etc.) și oportunitățile de afaceri sau
cele culturale pot fi accesate pe scară largă. Unele dintre aceste așezări sunt de natură
transfrontalieră, și prin urmare, iau forma unei cooperări transfrontaliere la nivelul
lanțurilor muntoase, sau a unei cooperări transnaționale / inter-regionale. Sesiunile
tematice paralele cu privire la rolul politicilor, proiectelor și experiențelor din zonele
montane vor oferi participanților ocazia de a învăța unul de la altul și, în consecință, să
identifice noi abordări care ar putea contribui la îmbunătățirea situației în viitor. Doritorii
se pot înscrie prin trimiterea unui e-mail la Regio-mountain-cooperation@ec.europa.eu.
Înregistrarea participanților se va încheia la data de 6 noiembrie. Pentru a consulta
agenda evenimentului acesați:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/mountain_cooperation/agend
a.pdf
Sursa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/mountain_cooperation/

A XI-a Convenție Montană Europeană, 25 – 27 septembrie 2018, Vatra
Dornei (România): “Patrimoniul cultural ca motor al creativității, inovației
și dezvoltării socio-economice pentru viitorul zonelor montane”
Stațiunea montană VATRA DORNEI a găzduit în perioada 25 – 27 septembrie 2018,
a XI-a Convenție Montană Europeană, sub egida Anului European al Patrimoniului
Cultural, cu titlul: “Patrimoniul cultural ca motor al creativității, inovației și dezvoltării
socio-economice pentru viitorul zonelor montane”.
“Moștenirea valoroasă din trecut, resursă strategică pentru viitor!”
Lucrările Convenției s-au concentrat asupra patrimoniului cultural material și imaterial
din zonele montane și modul în care această resursă strategică, moștenită din trecut,
poate fi un atu-cheie pentru dezvoltarea zonelor montane durabile și atractive în viitor.
S-a pus accent pe rolul zonelor montane europene, a comunităților și patrimoniul lor
cultural, în abordarea provocărilor viitorului și crearea de noi oportunități și perspective.

Seminar de o zi organizat cu obiectivul de
a discuta despre politici, proiecte și
guvernanță care, la un loc, să contribuie la
dezvoltarea zonelor montane din UE.
Evenimentul va reuni în rândul
participanților instituțiile UE, programele
Interreg, precum și alte părți interesate și
reprezentanți ai societății civile cu interes
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O dată la doi ani, Asociația Europeană a
Regiunilor Montane – Euromontana
organizează un eveniment de mare
anvergură, o Convenție, ce reunește
reprezentanți ai organizațiilor europene
care au același punct comun: muntele.
Evenimentul a stârnit interesul a peste 250
de participanți din 20 de țări cu munți.
Programul celei de-a XI-a Convenții
Europene a Munților a cuprins în prima zi,
pe 25 septembrie, patru vizite de studiu: în
zona Vatra Dornei, în ținutul Bucovinei, în
județul Neamț și în județul Maramureș
(programul detaliat al vizitelor de studiu
poate
fi
accesat
aici
–
https://www.euromontana.org/wpcontent/uploads/2017/12/Study-VisitsEMC_25September2018.pdf).
Pe 26 septembrie la Casa de Cultură
”Platon Pardău” din Vatra Dornei a avut loc
o Conferință în cadrul căreia s-au dezbătut
subiecte pe tema patrimoniului cultural și
natural din zonele montane europene. De
asemenea, a avut loc și o sesiune cu
schimb de bune practici, în ateliere de lucru
paralele, pentru a demonstra cum poate fi
utilizat patrimoniul cultural din zonele
montane în scopul dezvoltării socioeconomice a acestora.

Tot în data de 26 septembrie, a fost
organizată o Paradă a costumelor populare
din zona montană, prin defilarea pe strada
principală municipiului, a mai multor
grupuri din județele Suceava, BistrițaNăsăud, Harghita, Alba, Hunedoara,

Maramureș, Vâlcea și Bihor. În cea de-a treia zi a evenimentului, 27 septembrie, în
paralel cu Convenția, a avut loc reuniunea Grupului de lucru din cadrul Protocolului
pentru Agricultură Durabilă și Dezvoltare Rurală al Convenției Carpatice, la care au
participat reprezentanți ai părților semnatare ale Convenției, inclusiv Asociația
RoMontana.
Convenția Euromontana s-a concretizat cu Declaraţia de la Vatra Dornei: “Patrimoniul
cultural: o resursă înrădăcinată în teritoriu, sinonimă cu atractivitatea şi viitorul pentru
munţii noştri!” document ce va fi adus în atenția factorilor de decizie naționali și europeni
în vederea sensibilizării pentru o mai bună conservare şi valorificare a patrimoniului
cultural montan şi pentru a-l transforma într-un motor pentru o dezvoltare viitoare.
Evenimentul a fost organizat de către Euromontana – Asociația Europeană a Regiunilor
Montane împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România – Agenția
Zonei Montane, Consiliul Județean Suceava, Primăria municipiului Vatra Dornei,
Asociația RoMontana, Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”
– Centrul de Economie Montană “CE-MONT”, Federația Agricultorilor de Munte
“Dorna”, Forumul Montan din România, Asociația Agrom-Ro, Fundația Open Fields și
FOM.
Agenda
evenimentului
(limba
Română)
este
disponibilă
aici
–
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2018/09/AGENDA-CONFERINTAEUROMONTANA_RO_Final.pdf și mai multe detalii despre eveniment, inclusiv vizitele
de studiu, pot fi consultate (limba Engleză) pe această pagină –
https://www.euromontana.org/en/events/2018-xi-european-mountain-conventionvatra-dornei/ Toate prezentările susținute în plen, dar și în cele 6 ateliere paralele
desfășurate în cele 3 zile ale Convenției, textul Declarației finale și poze sunt disponibile
aici – https://www.euromontana.org/en/events/2018-xi-european-mountain-conventionvatra-dornei/

Asociația RoMontana, alături de toți membrii și partenerii săi, mulțumesc pe această
cale tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment și bineînțeles participanților
care au venit în număr atât de mare din România și din foarte multe țări cu munți din
Europa și nu numai.
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Gala „Regăsește România” –
eveniment național ce aduce în
discuție o nouă viziune de
dezvoltare sustenabilă a României
prin conservare în ariile naturale
protejate
Federația Coaliția Natura 2000, împreună
cu cele mai importante ONG-uri de mediu
din România, au organizat acest
eveniment cu scopul de la lansa în spațiul
public un dialog despre patrimoniul natural
unic al țării noastre și despre dezvoltarea
comunităților prin folosirea sustenabilă a
resurselor locale.

proiecte de responsabilitate corporatistă (CSR) în domeniul ariilor protejate, și a fost
organizat un bufet cu produse organice și socializare, fiind o seară care marchează
începutul unui demers susținut de conștientizare și participare publică, asociate
implementării acestei viziuni, elaborată în urma numeroaselor întâlniri ale grupurilor de
lucru inițiate de membrii Coaliției, în ultimele 18 luni.
„Ne dorim ca în 2028 să avem o rețea de arii protejate administrată eficient, rețea care
contribuie la conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă. Pe termen lung, în 30
de ani, ne dorim ca parcurile naționale să reprezinte 12% din suprafața României, peste
30% din teritoriul țării să aibă statut de arie protejată, iar zonele de protecție strictă și
integrală din fiecare parc național să fie de cel puțin 75%. De asemenea, considerăm
că este foarte important ca ariile protejate să devină unul din principalii piloni de
dezvoltare economică pentru zonele rurale din România.”

„Ariile naturale protejate sunt recunoscute
de către publicul larg și autoritățile statului
ca fiind vitale pentru România, asigură
păstrarea unicității țării noastre în
comunitatea europeană, contribuind la
creșterea calității vieții și la dezvoltarea
durabilă a societății românești.”

Viziunea integrală este prezentată pe pagina evenimentului. România, țara cu cele mai
diverse condiții biogeografice din Uniunea Europeană, care conservă ecosisteme unice
și specii rare, are nevoie de o astfel de viziune! Este foarte important ca ariile protejate
să devină unul din principalii piloni de dezvoltare economică pentru zonele rurale din
România.
Sursă:
https://natura2000.ro/2018/10/viziunea-noastra-punct-de-plecare-pentruregasirearomaniei/?fbclid=IwAR0jfHIzTE6tAlXA1oXwjbhkgFAKK3lU8qlQjd1Q2osO4dTqbiD85c
aTYTU
Luni, 22 octombrie s-au reunit la București,
într-un cadru elegant, 120 de factori
decizionali din toate sectoarele de
activitate. În cadrul galei au avut loc
discursuri, s-au amenajat standuri de
prezentare cu activități (activări) pe teme
legate de arii protejate, s-au prezentat

Totodată, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 22 octombrie
a.c., un mesaj în cadrul Galei „Regăsește România”, organizate de Federația Coaliția
Natura 2000. Mesajul a fost prezentat de către doamna Nicoleta Nicolae-Ioana,
Consilier de Stat - Cabinetul Președintelui.
„Natura, în ansamblul ei, nu trebuie percepută ca un dat definitiv, ci trebuie prețuită și
îngrijită continuu de către noi toți. Îmi doresc ca respectul față de natură, conștientizarea
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nevoii de a conserva biodiversitatea și de a
proteja mediul să devină preocupări
fundamentale ale cetățenilor țării noastre.
În același timp, educarea tinerei generații
și informarea sunt extrem de importante,
întrucât o Românie educată este o țară
care se îngrijește de viitorul cetățenilor ei
inclusiv prin cultivarea dragostei față de
natură și protejarea mediului. Pentru
generațiile
următoare,
avem
responsabilitatea de a nu le priva de un
mediu bogat, unic și sănătos. De aceea, o
strategie pe termen lung oferă șansa
posterității de a se bucura de toate
frumusețile unice cu care România a fost
înzestrată.” Vă invităm să citiți mesajul
complet transmis de Președintele
României aici.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 14 martie 2019 și se aplică tuturor celor
3 apeluri de proiecte.

Innovation Norway - Apel de
proiecte
dedicat
energiei
regenerabile în România

Pentru Apelul 3 și schema de granturi mici:

„Energia mai puțin intensivă pe bază de
carbon și o siguranță sporită a
aprovizionării”, acesta e obiectivul general
al noului apel de proiecte lansat de
Innovation Norway în cadrul Mecanismul
Financiar SEE 2014-2021. Programul
urmărește stimularea și dezvoltarea
cooperării pe termen lung între Islanda,
Liechtenstein, Norvegia și România și
totodată
încurajează
parteneriatele
bilaterale de proiecte.

Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca
persoană juridică în Norvegia sau România.

Pentru Apelul 1 și Apelul 2:
Beneficiari: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri,
stabilită ca persoană juridică în România;
Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri,
stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.

Beneficiari: IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activitate economică);

Se acordă o finanțare cuprinsă între 200.000 și 2.000.000 Euro, iar pentru schema de
granturi mici acesta e 50.000 – 200.000 Euro.
Informații detaliate găsiți pe website-ul programului.
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/163/innovation-norway-apel-deproiecte-dedicat-energiei-regenerabile-in-romania

CONTACT
Asociaţia Naţională pentru
Dezvoltare Rurală Montană
“ROMONTANA”
Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei
– 725700 (jud. Suceava), România
+40 330 198 538
office@romontana.org
www.romontana.org
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Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană
„Romontana” a fost înfiinţată în anul 2000 ca organizaţie nonguvernamentală, multi-sectorială, având scopul de a sprijini
dezvoltarea generală a zonelor montane din România.
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