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CUVÂNT ÎNAINTE DE ANDRE MARCON & JUAN-ANDRES GUTIERREZ

Mărirea capacităţii actorilor montani de a beneficia de noile politici europene de dezvoltare
teritorială
Propunerile legislative aflate în prezent în curs de negociere la nivelul UE prezintă o abordare mai
integrată a dezvoltării teritoriale. Această nouă abordare este transpusă în reglementările
transversale şi în Cadrul Strategic Comun, explicând modul în care cele 5 fonduri teritoriale
principale UE (FEDR, FSE, FC, FEADR şi FEMP) ar trebui să contribuie la UE 2020. Pe această bază,
statele membre vor elabora, sperăm, în colaborare cu autorităţile regionale şi părţile interesate acordurile de parteneriat care specifică modul în care politicile teritoriale vor fi puse în aplicare.
Programele mono-fond vor fi configurate la nivel naţional sau regional (în funcţie de ţară), cu
posibilitatea de a utiliza instrumentele integrate de politică teritorială, instrumentele multi-fond.
FEADR prevede în mod explicit posibilitatea de a utiliza sub-programe tematice pentru zonele
montane. În cele din urmă, strategiile macroregionale câştigă importanţă în teritorii specifice, cum ar
fi lanţuri muntoase.
Euromontana a solicitat această abordare integrată, de o importanţă deosebită pentru zonele
montane. Cu toate acestea, munca noastră în ultimii cinci ani a fost tematică şi pe bază de proiecte.
Activitatea bogată desfăşurată în ultimii 5 sau 6 ani a produs recomandari tematice sau generale, în
funcţie de problemă, precum si studii de caz şi bune practici. Se pare că este necesar, în acest stadiu,
să se valorifice rezultatele diverselor noastre acţiuni tematice, precum şi lecţiile învăţate din
proiecte, sub forma unui instrument care poate servi drept ghid pentru locuitorii de munte să
abordeze etapa de programare 2014-2020 şi să pledeze nevoile lor în elaborarea de strategii,
contracte şi programe. Prin crearea acestui document, sperăm să îmbunătăţim înţelegerea şi dreptul
de proprietate asupra noii programări, şi, de asemenea, să oferim comunităţilor montane unele
argumente utile pentru a demonstra şi reaminti modul în care munţii pot aduce contribuţii
semnificative la UE 2020.
Detaliile cu privire la viitorul cadru sunt obiectul unor discuţii intense, pe măsură ce acest document
se concepe: detaliile finale, precum şi elementele bugetare vor fi cunoscute doar în următoarele luni,
poate nu chiar înainte de mijlocul anului 2013. Dar pregătirea punerii în aplicare a început deja în
toate statele noastre membre: evaluările au început, o primă variantă brută de programe a fost
creată şi primele variante de acorduri de parteneriat au fost scrise. Trebuie să ne asigurăm că vocea
muntelui este auzită în acest proces!
Noi, Euromontana, vrem să maximizăm şansele ca zonele montane să obţină cât mai mult sprijin
adecvat şi inteligent în următoarea perioadă de programare. Procesul "Munţii către 2020" este
destinat să sprijine părţile montane interesate în negocierea şi pregătirea programelor viitoare.
Valorificarea activităţii noastre şi reorganizarea cunoştinţelor noastre este un prim pas care trebuie
să fie întreprins pe plan intern, cu întreaga reţea, pentru a produce un ghid complet şi satisfăcător.
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Dincolo de acest pas, trebuie să ne îmbogăţim abordarea noastră, prin construirea de parteneriate cu
reprezentanţii montani, cu prietenii noştri din alte teritorii specifice, cu organizaţii ale comunităţii
rurale mai largi, să construim alianţe care vor facilita rezultate pozitive pentru locuitorii de la munte.
Lunile următoare vor oferi mai multe oportunităţi de comunicare şi de elaborare a strategiilor
noastre. Sperăm în implicarea dvs. totală în acest proces!

André Marcon,

Juan-Andres Gutierrez,

Preşedinte 2008-2012

Preşedinte 2012-2016
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Noul - şi nu atât de nou - Vocabular - UE
FC Fondul de Coeziune
CIP Programul cadru pentru competitivitate şi inovare
CPR "Regulament dispoziţie comun": regulament nou care să stabilească toate elementele
comune pentru gestionarea FEDR, FSE, FC, FEADR şi FEMP
CSC "cadru strategic comun": O anexă la regulamentul comun care explică obiectivele cheie
şi acţiunile pentru fiecare din cele 11 priorităţi motrice ale UE
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
FSE Fondul Social European
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEMP Fondul European Maritim şi pentru Pescuit
TEC Cooperare europeană teritorială: cuprinde "INTERREG" "şi ESPON"
INTERREG: cooperare interregională: A - trans-frontalieră, B -transnaţională, C-interregională
ESPON Reţeaua Europeană a Observatorului Amenajării Teritoriale
CLLD: Dezvoltare locală condusă de comunitate: Aceasta este a 5-a generaţie de LEADER,
care îşi extinde abordarea şi asupra zonelor urbane şi pescuitului
GAL-ul: grupuri de acţiune locală: acestea sunt grupurile care pun în aplicare abordarea
LEADER şi, mai recent, CLLD. Am putea avea GAL Urban, GAL Pescuit şi GAL rural
LEADER: Lien entre les actions de développement économique en zone rurale
SDL: Strategia de dezvoltare locală
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CAPITOLUL 1: Înţelegerea arhitecturii politicilor europene pentru perioada 2014-2020
Ce doreşte UE să realizeze
Coloana vertebrală a politicilor europene pentru perioada 2014-2020 este "Strategia UE 2020". UE
2020 specifică faptul că UE ar trebui să încerce să realizeze o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii, ceea ce înseamnă, mai concret:

Una dintre orientările-cheie ale noii perioade este de a avea o "abordare axată pe rezultate", ceea
ce înseamnă că UE va defini obiectivele şi ţintele care sunt obiectivele comune colective şi va
monitoriza progresul Europei faţă de aceste obiective prin indicatori. UE 2020 stabileşte 5 obiective
generale:
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Aceste obiective vor fi transpuse în obiective naţionale şi, după caz, obiective regionale. Pentru
fiecare temă care rezultă în mai multe detalii din obiectivele UE 2020, vor exista obiective secundare
şi indicatori.
Cum pot munţii contribui?
Teritoriile montane au mai multe roluri de jucat în atingerea obiectivelor generale stabilite în
Strategia UE 2020: ele sunt chiar esenţiale în atingerea acestora, în felul lor specific propriu.
Strategiile de dezvoltare montană trebuie să arate calea de urmat, în cazul în care regiuni le montane
şi părţile interesate doresc să îşi ia partea lor de investiţii programate prin intermediul acestor noi
politici.
Cum pot muntii contribui la creşterea inteligentă?
Potrivit UE 2020, creşterea inteligentă este legată de 3 elemente principale, de asemenea
recunoscute ca fiind «iniţiative emblematice»: o agendă digitală pentru Europa, o uniune a inovării
şi punerea tineretului european în mişcare. Care sunt obiectivele specifice, precum şi modul în care
munţii pot contribui?
A digital Agenda for Europe – EU Targets
By 2013
Broadband access for all
By 2020 Access for all to much higher speeds (30 Mbps or above)
By 2020 50% of households or more with connections >100 Mbps
Zonele de munte pot contribui la realizarea obiectivul Agendei Digitale pentru implementarea și
asimilarea tehnologiilor de comunicare si informație pentru ca aceste teritorii sunt astăzi în urmă
față de restul Europei, chiar în condițiile în care una dintre nevoile lor mai mari este de a oferi acces
la servicii, piețe și oportunități economice, în general.
Innovation Union – EU goals
Refocusing R&D on climate change, energy, resource efficiency, health and demographic change
Strengthening links in innovation chain
Munții pot contribui aici deoarece au un potențial imens pentru inovare în sectorul verde și
bioeconomie, precum și mari provocări demografice. Dar acest potențial nu este exploatat pe deplin
astăzi, deoarece condițiile pentru a permite inovația de multe ori nu sunt îndeplinite.
Youth on the move – EU goals
Helping students study abroad
Equipping people better for the job market
Enhancing attractiveness of Europe’s universities
Improving all levels of education and training
Investițiile în zona de munte pot contribui în mare măsură la obiectivele UE de îmbunătățire,
deoarece astăzi zonele de munte sunt caracterizate de un nivel mai scăzut de educație, o ofertă
insuficientă de educației și, în general, o nepotrivire între sistemul de învățământ și oferta
economiei locale, lucru care împiedică aceste teritorii de beneficia din plin de potențialul lor de
dezvoltare.

7 - Ïnspre Munţii din 2020: Pasul 1
Cum pot munţii contribui la dezvoltarea durabilă?
UE 2020 identifică doi piloni principali pentru acest lucru, unul de mediu şi celălalt economic. Pe de o
parte, liderii UE doresc o Europă eficientă din punct de vedere a resurselor, ceea ce se traduce în aşanumitele obiective 20-20-20. Pe de altă parte, doresc să reîntărească economia, în special industria.
Mai multă agricultură durabilă este, de asemenea, identificată în obiectivele de creştere durabilă.
A resource efficient Europe – EU targets and goals
Targets 20% cut in Green House Gases emissions from 1990 levels
By 2020 20% energy consumption produced from renewables
20% improvement in energy efficiency
Goals
Greater energy security
Reducing energy intensity of what we use and consume
Munții pot contribui în mare măsură, deoarece acestia sunt o sursă remarcabilă de energii
regenerabile (apa, vant, soare, biomasă ...), pentru folosirea interna cât și pentru zonele din aval. În
același timp, comunitățile montane, din cauza lipsei de investiții, au un acces limitat până acum la un
mix de energie curata, având în același timp importante nevoi energetice , în special din cauza climei
aspre și a distanței de centrele urbane.
An industrial policy for the globalisation era – EU goals
Supporting entrepreneurship
Covering every part of the increasingly international value chain
Investițiile financiare în zonele de munte pot contribui în mare măsură la obiectivele UE 2020; aceste
teritorii ne-au demonstrat că au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în
special în sectorul IMM-urilor, deoarece cele mai multe companii de munte sunt IMM-uri. Actorii au
nevoie, de asemenea, de sprijin pentru îmbunătățirea competitivității lanțurilor de aprovizionare,
mai ales, în sectoarele industriei lemnului și a produselor alimentare, dar nu numai.
Cum pot munţii contribui la creşterea favorabilă incluziunii?
Obiectivele EU 2020 pentru creştere inclusivă sunt detaliate în mod principal în două inițiative phare
privind dezvoltarea competențelor si reducerea sărăciei.
An agenda for new skills and jobs – EU goals
For individuals: helping people acquire new skills, adapt to changing labour markets
Modernize labour markets
Așa cum s-a demonstrat prin proiectul nostru INTERREG IVC PADIMA, dezvoltarea capitalului uman
este un aspect crucial pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor de munte, la rândul lor o pre -condiție
pentru ca munții să fie capabili să ofere inovația și creșterea ecologică pentru Europa și, prin urmare,
pentru a contribui la obiectivele UE.
European platform against poverty – EU goals
Economic, social and territorial cohesion
Guaranteeing respect of fundamental rights
Mobilise support to help people integrate in communities
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Muntii ar trebui să fie locuri prioritare pentru investiții, după cum se menționează la articolul 174 al
Tratatul UE, privind coeziunea teritorială, articol care prevede că o atenție deosebită ar trebui
acordată teritoriilor izolate afectate de handicapuri permanente grave. Într-adevăr, munții
adăpostesc mulți oameni săraci din zonele rurale precum și comunități marginalizate, în special în
partea de est a Europei, persoane care nu au un acces adecvat la servicii, sănătate, educație și
oportunități de dezvoltare economică.
În același timp, am demonstrat că munții pot fi teritorii primitoare pentru oamenii care își găsesc
refugiu în zonele rurale în această perioadă de criză. De -a lungul Europei, sunt numeroși cei ce se
întorc din zonele metropolitane în care și-au pierdut locurile de muncă și nu își mai pot permite să
trăiască, dar și refugiați politici sau imigranți economici care se îndreapta spre comunele de munte în
căutarea unei viați mai bune, mai silențioase, mai sigure, în cadrul unor comunități în care oamenii
știu sa se ajute unul pe altul și să trăiască înconjurati de natură.
Prezentarea generală a procesului şi instrumentelor de programare
Proiectarea şi furnizarea de fonduri UE în perioada 2014-2020 vor fi mult mai integrate la două
niveluri:
-

La nivel strategic: prin Strategia UE 2020, care stabileşte obiective transversale, cadru
strategic comun, precum şi acordurile de parteneriat naţionale;

-

La nivelul punerii în aplicare: prin instrumente politice de implementare "integrată" sau
"multi-fond", cum ar fi investiţiile teritoriale integrate asupra dezvoltării locale conduse de
comunităţi;

Cu toate acestea, nu vor fi integrate la, strict vorbind, nivel de programare: vor exista una sau mai
multe programe pe fond, dar nu vor exista programe multi-fond.
De la strategie la diverse fonduri: înainte şi după 2013
Arhitectura textelor şi reglementărilor strategice se va schimba faţă de perioada anterioară. Strategia
UE 2020 înlocuieşte fosta agendă de la Lisabona şi Göteborg, având acelaşi scop de a oferi o
orientare generală. Cu toate acestea, în loc de două strategii diferite pentru dezvoltare rurală şi
politică regională, va exista un singur "cadru strategic comun", care transpune strategia UE 2020
într-o abordare comună a politicilor UE de dezvoltare teritorială. Iar acest lucru va fi extins într-un
«regulament dispoziţie comun » (CPR) care oferă elemente comune pentru toate fondurile "CSC".
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De la fonduri la programe şi instrumente de dezvoltare integrată
Pe baza regulamentelor aprobate, precum şi pe baza cadrului financiar asociat, statele membre vor
elabora un acord de parteneriat cu Comisia Europeană: în acest document, acestea ar trebui să
descrie modul în care, în acea ţară, acestea vor contribui la obiectivele Strategiei UE 2020, folosind
fonduri UE, precum şi fonduri naţionale.

Instrumente integrate de politică teritorială: care sunt noile prevederi în pachetul de reglementări?
Noul pachet de reglementări prevede o varietate de aranjamente de punere în aplicare, care sunt
concepute pentru a ajuta autorităţile de management şi părţile interesate, administraţiile municipale
şi locale, precum şi diverse instituţii teritoriale să adapteze scara lor şi calendarul de intervenţie la
nivelul corespunzător, luând în calcul zonele geografice funcţionale. Toate aceste diverse
instrumente pot, în principiu, să fie combinate şi să aibă specificul lor (a se vedea tabelul de mai jos).
Toate acestea pot fi, de asemenea, concentrate spaţial.
Cele mai complexe şi potential puternice sunt «operaţiunile integrate». Ele nu sunt foarte bine
descrise în propuneri, dar par să ofere o soluţie de a combina fondurile CSC şi, de asemenea, alte
fonduri ale UE (Orizont 2020, Life ...) într-o manieră integrată, în beneficiul unui singur beneficiar,
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adică un organism public sau privat, guvernat de drept (lege) public. O subsecţiune a operaţiunilor
integrate sunt "planurile de acţiune comună": acestea sunt, de asemenea, destinate să acopere
acţiunile desfăşurate de către un beneficiar, într-un interval de timp mai scurt decât perioada de
programare, şi pentru care raportarea se va baza pe rezultatele şi plăţile declarate în sume forfetare
(spre deosebire de costuri).
"Investiţiile teritoriale integrate" (ITI) sunt un mijloc de integrare a programelor FEDR, FSE şi, de
acum, FEADR, pentru măsurile care urmează să fie puse în aplicare într-un teritoriu funcţional vizat.
Iniţial conceput pentru oraşe, acest instrument ar putea fi aplicat, de exemplu, într-un lanţ muntos
(inter-regional sau infra-regional). Aspectul interesant este faptul că programele operaţionale
regionale pot funcţiona în continuare acolo unde se aplică ITI specific, cu obiective mai concentrate.
"Dezvoltarea locală condusă de comunităţi" (CLLD) este o extensie a abordării LEADER pentru toate
tipurile de teritorii (inclusiv urbane) şi toate fondurile CSC: grupurile de acţiune locală care au
conceput o strategie de dezvoltare locală ar putea aplica pentru finanţare în cadrul diferitelor
fonduri. Mulţi actori din mediul rural văd în această extindere a LEADER în zonele rurale, o
oportunitate de a stabili legături între GAL-uri urbane şi GAL-uri rurale şi de a consolida relaţiile ruralurbane, precum şi pentru relaţiile munte -şes.
În cele din urmă, Regulamentul privind dezvoltarea rurală prevede posibilitatea de a defini "subprograme tematice" pentru grupuri ţintă sau teritorii specifice, inclusiv munţi. Aceste programe pot
include o sub-listă de măsuri de importanţă mai mare pentru zonele montane şi pot beneficia de rate
mai mari de plată.
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Privire de ansamblu asupra principalelor specificităţi ale diverselor instrumente
Operaţiuni
integrate (IO)
1

Planuri de acţiune comună (JAP)

Investiţii teritoriale
integrate (ITI)
1

Dezvoltare locală
condusă de comunităţi
(CLLD)/LEADER
1

Sub-programe tematice

Funds concerned

All ESIF funds and
other EU funds
(Horizon 2020,
LIFE…)

ERDF, ESF, CF

All ESIF funds (at least 5%
of ERDF for ITI in urban
areas)

All ESIF funds (at least
5% of EAFRD for
LEADER in rural areas)

EAFRD only

To be mentioned
in Partnership
agreement

No

No, can be proposed any time

Yes

Yes

To be mentioned in architecture
of Rural development
programmes

Territorial focus ?

To be clarified

Possible

Compulsory, territory can
be part of an administrative
unit, can be cross-border

Compulsory, territory
defined according to
population criteria

Possible for mountain territories

Management
delegation ?

To be clarified

Compulsory to the beneficiary
I.E. a body governed by public
law (public or private established
for public purposes)

Possible to a public law
independent body (eg. Local
authority, development
agency, NGO…)

Compulsory to a Local
action group (LAG)

Possible

Other specificities

- Possible
combination with
other EU funds
- Not well described

- At least 10m€ and 20% of the
related operational
programmes–but 1 Pilot JAP
>€5m per OP possible
- Shorter duration than the OP
(3-5 years)
- No infrastructure
- Simplification : agreement and
payment on outputs/results

- Operational programmes
contributing financially to
the ITI can still act on the ITI
territory.

- Population thresholds
- Obligation to submit a
local development
strategy
- Transnational
cooperation possible

- A sub-section of an existing
programme (RDP programmes
can be national or NUTS2)
- Higher payment rates possible
for a list of measures of
particular relevance for the subgroup/territory targeted

Combination with
other policy tools

YES

YES

YES

YES

YES

1

Source: Integritas 2012 – ESIF= All funds concerned by the Common strategic framework: EAFRD, ERDF, ESF, CF and EMFF
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CAPITOLUL 2: CONTRIBUŢIA MUNŢILOR LA PRIORITĂŢILE CSC
Cadrul strategic comun, împreună cu alte documente specifice pentru fiecare fond care va fi adoptat,
răspunde la întrebarea: "unde îşi va concentra UE contribuţia sa financiară? Acesta stabileşte o listă
de 11 priorităţi pentru dezvoltarea UE. Aceste priorităţi sunt:
1) transpunerea celor 3 componente UE 2020 în linii de sprijin concrete,
2) baza pentru "concentrarea tematică" pe care Comisia Europeană doreşte să o impună ca o
condiţie de finanţare pentru statele membre şi regiuni: o anumită parte a fondurilor trebuie să se
concentreze pe un singur domeniu, pentru a se asigura o mai bună eficienţă şi, mai presus de toate,
vizibilitatea rezultatelor la final.
În plus, Comisia Europeană a propus 3 categorii de regiuni, în funcţie de situaţia PIB-ului / cap de
locuitor, comparativ cu media UE şi de statutul lor din perioada anterioară. Aceste trei categorii sunt:
mai puţin dezvoltate, de tranziţie, mai dezvoltate.

Harta regiunilor – sursa DG REGIO
Cu cât mai bogată este regiunea, cu atât mai puţin flexibilă este utilizarea de fonduri UE: priorităţile
asupra cărora fondurile UE trebuie să fie concentrate sunt aceleaşi pentru toate regiunile, dar
procentul care trebuie să fie alocat variază în funcţie de categoria regională.
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Concentrarea tematică după propunerea initială a Commisiei
În cele din urmă, fondurile nu vor contribui în egală măsură la toate cele 11 priorităţi. Unele fonduri
sunt mult mai natural alocate unor priorităţi, aşa cum se arată în tabelul de mai jos (în funcţie de
propunerile legislative iniţiale). Programele ETC transfrontaliere şi transnaţionale pot viza nu mai
mult de 4 obiective tematice, programele inter-regionale pot acoperi toate obiectivele tematice [ETC
Reg Art. 7].
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1. CONSOLIDAREA CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ŞI INOVĂRII

Ce doreşte UE să realizeze?


inversarea declinului economic prin investiţii în cercetare, inovare şi spirit antreprenorial,
prin 3% din PIB-ul UE combinat cu investiţii publice şi private în cercetare, dezvoltare
tehnologică şi inovare.

Cum?
Prin "specializare inteligentă". Ideea este că fiecare teritoriu din UE are propriile sale valori (active)
specifice: identificarea acestora şi investiţiile pentru a genera creştere economică vor contribui la
realizarea obiectivelor UE 2020. Ideea este, de asemenea, că prin construirea unei economii
puternice bazate pe cunoaştere se va rezolva criza economică.
UE va finanţa investiţiile în cercetare şi inovare, prin FEDR. Pentru ca aceste investiţii să fie eficiente,
acestea trebuie să fie parte a unei viziuni strategice. Din acest motiv, Comisia Europeană stabileşte ca
o condiţie prealabilă pentru finanţare obligaţia de a defini o "strategie de cercetare şi inovare pentru
specializare inteligentă" ("RIS3") sau Strategie de specializare inteligentă. Această precondiţie se va
aplica la finanţarea celor două prime priorităţi CSC ( Cercetare şi Inovare şi Agenda Digitală), inclusiv
finanţarea transferului de cunoştinţe şi susţinerea inovării plătite prin intermediul FEADR.
Ce este o «Strategie de specializare inteligentă»?
"Specializarea inteligentă’ înseamnă identificarea caracteristicilor unice si a valorilor din fiecare
ţară şi regiune, evidenţiind avantajele competitive ale fiecărei regiuni, raliind actorii regionali şi
resursele în jurul unei viziuni bazate pe excelenţă a viitorului lor. Aceasta înseamnă, de asemenea
consolidarea sistemelor regionale de inovare, maximizarea fluxurilor de cunoştinţe şi răspândirea
beneficiilor inovării în întreaga economie regională."
Strategia de specializare inteligentă a unei ţări sau regiuni ar trebui să fie elaborată printr-un proces
de "implicare a principalelor părţi interesate de inovare. Întreprinderile, centrele de cercetare şi
universităţile ar trebui să conlucreze pentru a identifica cele mai promiţătoare domenii de
specializare ale unui stat membru sau ale uneiregiuni, dar, de asemenea, p unctele slabe care
împiedică inovarea acolo. Autorităţile naţionale sau regionale trebuie apoi să elaboreze un
document, care să evidenţieze strategia propusă pentru acea ţară sau regiune şi, în special, investiţiile
planificate, publice şi private, inclusiv din fondurile structurale pentru cercetare, dezvoltare
tehnologică şi inovare”.
Sursă: RIS3 Factsheet
UE a creat o platformă de specializare inteligentă pentru susţinerea elaborării strategiilor:

Click aici pentru a afla mai multe: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
Reprezentați o organizație montană interesată de cercetare și inovare sau ați fost implicat în
elaborarea strategiei de specializare inteligentă? Dacă nu, afla care sunt actorii!
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Cum vor fi combinate diversele fonduri UE?
UE finanţează cercetarea şi inovarea, prin intermediul politicilor de dezvoltare teritorială şi prin
finanţarea orientată spre cercetare şi inovare. În următoarea perioadă de programare, actualul
program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi CIP vor fi unite într-un singur program pentru
cercetare şi inovare, "Orizont 2020". Pentru a evita suprapunerile, CSC descrie tipurile de acţiuni care
vor fi finanţate prin FEDR, în comparaţie cu Orizont 2020.

Capacity building
Enhance R&I infrastructures
Modernising universities
Technology audit
Partner search
Information campaigns
Research and innovation itself

ERDF

Horizon 2020

√
√
√
√
√
√
X

X
√
Excellence only

√
√
√

Ce sunt «Parteneriatele europene pentru inovare (PEI»)?
"Parteneriatele europene pentru inovare” reunesc o gamă largă de părţi interesate în a conlucra pe
interese comune şi proiecte orientate spre atingerea obiectivelor comune şi promovarea inovării
tehnologice sociale şi organizaţionale de succes."
" PEI acţionează asupra întregului lanţ al inovării şi reuneşte toţi actorii relevanţi la nivelul UE,
naţional şi regional, în scopul de a: (i) intensifica eforturile de cercetare şi dezvoltare; (ii) coordona
investiţiile în demonstraţii şi obiective-pilot; (iii) anticipa orice reglementare şi standard necesare;
şi (iv) mobiliza "cereri", în special prin intermediul achiziţiilor publice mai bine coordonate pentru a
asigura că orice descoperiri sunt rapid aduse pe piaţă."
În practică, PEI încerca să îmbunătăţească comunicarea şi colaborarea între cercetători şi practicanti
prin intermediul, de exemplu, "grupurilor operaţionale". Până în prezent, s-a decis să se lanseze PEI
pe patru teme: îmbătrânirea activă şi sănătoasă, apă, materii prime, precum şi durabilitate agricolă
şi productivitate.
Pentru a afla mai multe, vizitaţi pagina Innovation Union: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/

Cum / cu ce pot munţii contribui?
Populaţiile de la munte şi întreprinderile sunt deosebit de bine plasate pentru a dezvolta soluţii
inovatoare şi idei noi, deoarece acestea se confruntă cu provocări specifice, care necesită soluţii
specifice, cum ar fi: schimbările demografice, schimbările climatice, creşterea concurenţei
internaţionale atât în economii cât şi în accesul la pieţe, precum şi un decalaj digital în creştere.
Aceste provocări sunt un mare stimulent pentru creativitate. Promovarea inovării este calea cea mai
promiţătoare pentru a aborda aceste provocări, contribuind astfel l a diversificarea economică şi la
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creşterea competitivităţii. Inovaţiile dezvoltate in munti pot fi o sursă de inspiraţie şi soluţii pentru
restul Europei.
Exemplele de inovaţie care au loc în zonele montane sunt variate şi numeroase: producerea de
energie, noi lanţuri de aprovizionare cu alimente, produse medicale noi, servicii noi de turism,
accesul la pieţe îndepărtate prin intermediul TIC, organizarea inovatoare a serviciilor...

De ce au nevoie munţii pentru a avea o contribuţie?
Procesul de inovare nu este neapărat specific munţilor. Cu toate acestea, crearea condiţiilor necesare
pentru inovare poate fi mai dificilă. Capitalului uman, oamenii şi antreprenorii sunt de o importanţă
majoră. În zonele de munte, ca şi în alte zone rurale sau îndepărtate, densitatea întreprinderilor şi a
populaţiei este mai mică decât în oraşe, numărul de instituţii de învăţămînt superior este mai mic,
accesul la infrastructură şi servicii este mai dificil, iar distantele intre companii, potentiali clienti,
institute de cercetare şi furnizorii de fonduri adecvate sunt adesea mari. Aceşti factori duc la
provocări în organizarea de întâlniri şi cooperare între actori şi în realizarea unei bune şi intense
circulaţi a ideilor. Accesul la finanţare este, de asemenea, o dificultate cu care se confruntă
întreprinderile mici, de obicei, găsite în zonele de munte.

Exemplu de mod în care această prioritate ar putea fi rezolvată în zonele montane


Sprijinirea inovaţiei în cadrul întreprinderilor de munte: «diseminarea şi adoptarea de noi
tehnologii, prin cooperare între toţi actorii relevanţi, pentru a ajuta companiile să dezvolte
noi produse, procese şi servicii şi diversificarea economiilor regionale»
o Sprijinirea inovaţiei în sectoarele-cheie ale economiilor de munte: ştiinţele vieţii, bioeconomie, energie, materiale, e-servicii, turism, îmbătrânirea sănătoasă şi, în special:
o

Sprijinirea inovaţiei în sectorul forestier:




Inovarea în domeniul mecanizării adaptate la pante mari: de exemplu, ARPANA
Formacion Forestal (Navarra) a dezvoltat maşini noi şi tipuri de formare asociate
pentru punerea în aplicare a inovaţiilor;
PINS Skrad (Gorski kotar, Croatia) susține inovația și competitivitatea IMM-urilor din
sectorul transformării lemnului prin partajarea și transferul informaţiilor tehnice
pentru a permite tuturor clusterelor din domeniul lemnului, precum şi centrelor
tehnologice sau agențiilor de dezvoltare regională de a aborda deficitele structurale
ale IMM-urilor și a stimula inovarea potențiala a sectorul productiv.

o Sprijinirea inovaţiei în dezvoltarea de noi produse şi lanţuri de aprovizionare locale,
cum ar fi produsele alimentare, produse din lemn şi artizanat:


Un proiect INTERREG numit MEDLAINE a produs nişte rezultate foarte interesante în
sectorul inovaţiei şi al transformării lânii. Astfel, acest sector tradiţional, „old”, a fost
transformat într-unul modern, capabil sa producă textile foarte dezvoltate din punct
de vedere technologic, avânde de exemplu, proprietăţi medicale.



În zona de producere de ulei de măsline din Sierra de Segura (Spania), compania
produce POTOSI, unul din cele mai bune uleiuri de măsline din lume, dar cantităţile
care pot fi comercializate la un preţ care acoperă costurile de producţie sunt mici.
Profitând de conţinutul mai mare de polifenoli benefici sanatatii din uleiul de munte,
compania a început să investească în produse cosmetice, crescând valorea adăugată
şi potenţialul de marketing.
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Crearea companiei Materiale Banken, specializată în exploatarea lemnului din
pădurile de munte, puţin acesibile, în nordul judeţului Hedmark (Norvegia), a condus
la o mai bună exploatare a resurselor forestiere locale, reducerea importurilor din
Rusia și încurajarea creării de noi produse din lemn pentru construirea și restaurarea
clădirilor.



Dezvoltarea de noi produse cu scopul de a valorifica zonele împădurite abandonate:
de exemplu TICINORO, în Ticino, Elveția, unde noi produse au fost plantate, aduce
noi venituri din cei 20.000 ha de castani plantaţi.

o Sprijinirea transferului de cercetare şi cunoştinţe din agricultură de munte, de
exemplu in domeniile:






ameliorării genetice a raselor montane tradiţionale şi soiurilor;
eficienţei resurselor şi îmbunătăţirii serviciilor ecosistemice prin intermediul
practicilor de management pastorale;
utilizării eficiente a resurselor în culturi permanente (irigare, fertilizare);
îmbunătăţirii calităţii produselor alimentare şi non-alimentare obţinute în fermele
de munte;
gestionării eficiente şi organizării micilor întreprinderi şi a lanţurilor de
aprovizionare la scară mică.

o Sprijinirea inovaţiei în turism pentru a crește eficiența activităților consumatoare de
resurse, cum ar fi sporturile de iarnă sau în legătură cu sezonalitatea și
(re)convertirea spre turismul de-a lungul anului:
 Proiectul INTERREG VETTA are ca scop valorificarea și promovarea produselor
de munte, prin răspândirea "culturilor de calitate" și utilizarea TIC-urilor
pentru promovarea acestora, în scopul de a spori atractivitatea zonelor
turistice montane prin inovare.
o Consolidarea transferului rezultatelor cercetării către utilizatorii finali, ca urmare a
recomandărilor din proiectul mountain.TRIP (www.mountaintrip.eu ).


Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare şi educaţie în zonele de munte:
o Localizarea sucursalelor universitare sau antenelor din zonele montane;




Universitatea din Highlands şi Islands (UHI) din Scoţia oferă învăţământ superior pe o
mare diversitate de subiecte. Acest lucru permite studenţilor din zonă să obţină
educaţie orientate în sectoare care oferă locuri de muncă la nivel local iar studenţilor
din alte regiuni să cunoască zona şi economia locală, prin venirea şi studierea la faţa
locului.
“Universita della montagna” din Edolo, Lombardia, oferă educaţie orientată pentru
aproximativ 200 de studenţi şi efectuează cercetări cu privire la munţi şi resursele de
munte.

o Crearea de centre regionale de excelenţă, cu activităţi care vizează potenţialul
specific al zonelor montane:




Hedmark County, Norvegia, a dezvoltat filiale de învăţământ superior pe temele
naturii, turismului cultural, ingineriei, dreptului, finanţelor şi utilizarea creativă a TIC
în grădiniţele din comunele Tynset, Røros şi Trøndelag. Nu numai că oferă economiei
locală personal mai bine calificat, dar atrage si mulţi experţi şi profesori din diferi te
ţări. Mai multe informaţii: www.padima.org (GP Studii n ° 38)

Facilitarea reţelelor de munte şi clusterelor:
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o Încurajarea legăturilor dintre cercetare, educaţie şi economie în zonele montane,
prin oferirea de locuri pentru reuniunile faţă-în-faţă sau facilităţi pentru conferinţă
virtuale;


o

Turomas-tecnocat (o companie situată în Teruel, Spania) este lider în producția de
mașini, echipamente și accesorii pentru tăiere, manipula rea și depozitarea sticlei
plate din Peninsula Iberică. Ei au lucrat cu Universitatea din Zaragoza - prin
Universitatea Politehnică din Teruel - pe diverse proiecte de C & D & I.

Încurajarea cooperării intersectoriale la nivel de masiv montan:


În Pirinei și în Masivul Central (Franța), o serie de organizații reprezentative ale
diferitelor sectoare economice (agricultură, comerț, industrie ...) au creat structuri
comune pentru a facilita colaborarea lor (APEM pentru Pirinei și Maceo pentru
Masivul Central).

o Facilitarea şi încurajarea clusterelor în zonele de munte:




AlpsBioCluster reuneşte universităţi şi IMM-uri din spaţiul alpin pentru a aborda
aspecte munte relevante legate de ştiinţele vieţii: e-ingrijirea pacientilor izolaţi,
monitorizarea poluării prin intermediul tehnologiilor inovatoare şi a indicatorilor de
masurare ...
Clusterul turismului montan din Norvegia reuneşte transportul, furnizorii, instituţii
de cunoaştere, parteneri şi autorităţi, pentru a crea o triplă spirală specializată.

Mai multe idei privind inovarea şi zonele de munte:
Pagina tematică a Euromontana privind Inovarea & Declaraţia de la Lillehammer (2010)
Inovaţia în zone de munte: raportul celei de-a patra Bienale Europene a zonelor de munte

© DANTE PROJECT
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2. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA, UTILIZAREA ŞI CALITATEA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIEI ŞI
COMUNICAŢIILOR (TIC)

Ce doreşte UE să realizeze?




Până în 2013 acces în bandă largă pentru toţi
Până în 2020, accesul tuturor la viteze mult mai mari (30Mbps sau mai mari)
Până în 2020: 50% sau mai mult din gospodăriile casnice au conexiuni cu > 100 Mbps

Cum?
Comisia Europeană a propus să cheltuie aproape 9.2 miliarde € pentru 2014 - 2020 pe proiecte
paneuropene care sa ofere cetăţenilor şi întreprinderilor din UE acces la reţelele de bandă largă de
mare viteză, precum şi la serviciile care se desfasoara prin acestea. Finanţarea, parte din Facilitatea
Conectarea Europei propusă (MCE), ar include instrumente de capitaluri proprii şi de datorii şi
subvenţii. Ar completa investiţiile private şi publice la nivel local, regional şi naţional şi UE, fonduri
structurale sau de coeziune. Cel puţin 7 miliarde € vor fi disponibile pentru investiţii în infrastructura
de bandă largă de mare viteză. În ceea ce priveşte FEDR şi FEADR, finanţarea propusă ar lua forma
unui sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea de aplicaţii şi sprijinirea asimilării TIC.
O Strategie de Specializare Inteligentă este, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru finanţarea
acţiunilor legate de TIC, prin intermediul fondurilor structurale. Această strategie ar trebui să includă
o "sectiune de creştere digitală" care prevede bugetarea şi prioritizarea măsurilor; o analiză privind
echilibrarea sprijinului pentru cererea şi oferta de TIC; obiective măsurabile pentru rezultatele de
acţiuni privind alfabetizarea digitală, competenţe, e-incluziunea, e –accesibilitate şi e-sănătate,
aliniate cu strategiile naţionale sau regionale existente în aceste domenii, precum şi o evaluare a
necesităţilor pentru consolidarea capacităţilor în domeniul TIC.

Cum pot munţii contribui?
TIC au cea mai mare capacitate de a aduce o creştere în cazul în care creşterea este limitată de
distanţe şi de accesibilitate limitată la oameni si piete. Euromontana susţine că sprijinirea TIC ar
trebui să se întâmple în primul rând în teritoriile cele mai îndepărtate, unde TIC va micşora
distanţele. Într-adevăr, decalajul digital poate fi adesea găsit în zonele montane în care accesul la
banda largă este insuficient sau chiar inexistent. Provocarea este, prin urmare, să se pună în aplicare
soluţii inovatoare care permit oamenilor de la munte şi întreprinderilor să beneficieze de avantajele
legate de o infrastructură bună a TIC în aceiaşi măsură cu cei care locuiesc în zonele de şes sau
urbane. Cu o bună conectivitate, munţii vor deveni un loc mai primitor pentru a lucra, trai şi pentru a
crea întreprinderi pentru toţi cei care caută o mai bună calitate a vieţii.

Ce au nevoie, pentru a contribui?




Infrastructuri care să aducă conectivitatea la acelaşi nivel de calitate cu cea din zonele
joase, folosind tehnologii adaptate si eficiente dpdv al costurilor;
Formare în adoptarea TIC de către persoane şi întreprinderi;
Sprijin pentru dezvoltarea de aplicaţii, în toate sectoarele economice, care se potrivesc
contextului lor specific.
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Cum să se furnizeze prioritate de creştere digitală în zonele montane?


Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bandă largă în zonele de munte: adicăb «sprijinirea
infrastructurilor deschise, accesibile şi de viitor a generaţiilor următoare de acces la
infrastructuri (NGA), care sunt accesibile tuturor, în zonele slab deserv ite şi în centrele
economice ale regiunilor mai puţin dezvoltate». În propunerile actuale ale Comisiei,
dezvoltarea infrastructurii ar putea fi susţinută de mecanismul Conectarea Europei pentru
proiecte mai mari, FEDR în regiunile mai puţin dezvoltate şi FEADR în toate regiunile. Acest
lucru înseamnă că dezvoltarea infrastructurii în părţile subdeservite ale regiunilor cele mai
dezvoltate ar putea fi susţinută numai prin intermediul FEADR. Euromontana susţine că
acest lucru trebuie să fie schimbat.



Dezvoltarea aplicaţiilor de e-guvernare şi e-comerţ în zonele de munte: şi anume
«consolidarea inovării, modernizarea administraţiilor publice şi a accesului la aceste servicii
de către cetăţeni, inclusiv a grupurilor marginalizate şi a persoanelor cu handicap»:
o

o



Sprijinirea dezvoltării de aplicaţii TIC care contribuie la îndeplinirea provocărilor sociale
viitoare şi oportunităţi în zonele de munte, cum ar fi:
o

o

o

o
o



E-sănătate, răspunzând nevoilor specifice ale îmbătrânirii populaţiei cu acces limitat la
asistenta medicala în zone izolate: multe practici bune au fost colectate în cadrul proiectul
INTERREG IVC IMMODI şi de către reţeaua de telemedicina (RTF).
Îmbunătăţirea mobilităţii prin intermediul organizării de transport inteligent, cum ar fi
transportul la cerere, în zonele slab populate, folosind comanda de la distanţă sau grupuri de
car sharing.
e-learning, diversificarea ofertei de educaţie pentru persoanele montane tinere şi populaţia
aptă de muncă care caută formare sau dezvoltare profesională; precum telecentrul din Gorski
Kotar, găzduit în cadrul incubatorului de afaceri Skrad – PINS (Croatia).
Reţele inteligente pentru o eficienţă energetică, permiţând, de exemplu, utilizarea optimă a
instalaţiilor de energie regenerabilă şi de stocare a energiei.
Aplicaţii inteligente pentru turismul rural care să permită rezervări on-line, combinaţie de
servicii, schimb de experienţă, tururi virtuale, un produs turistic optimizat, etc...: Proiectul
INTERREG IVC DANTE colectează practici (consultaţi de asemenea I-SPEED).

investiţii în asimilarea pe scară largă a inovaţiilor bazate pe TIC în şi între regiuni pentru a
răspunde provocărilor fundamentale ale societăţii, prin asimilare concentrată:
o



Asigurarea de e-servicii în zonele slab populate, prin: e-întâlniri cu oficiali din partea
autorităţilor locale, îmbunătăţirea relaţiilor cu administraţia, e-vot, e-comandarea de bunuri
distribuite prin intermediul unui transport multi -funcţional integrat, livrarea de medicamente
de către poştă, etc ...
 În Boticaş (Portugalia), Consiliul județean a creat un "birou itinerant" format din 3
vehicule cu access la internet care se deplasează în toate satele din municipiu, o dată
pe săptămână pentru a facilita accesul cetăţenilor la formalităţile administrative, la
distanţa.
Proiectul INTERREG - Piattaforma Tecnologica Alpina (Platforma tehnologică alpină), condus
de Lombardia (Italia), promovează idei integrate pentru ac cesul sporit la tehnologii opensource, precum şi depășirea incompatibilităților în infrastructurile tipice de rețea.

A se vedea cele mai bune practici Cybersudoe relevante pentru zonele montane!

Aplicaţii TIC pentru competitivitate şi trasabilitatea produselor alimentare de munte:
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o

Cererile pentru o comercializare a produselor alimentare de munte: În Scoţia, Macbeths of
Forres, " Măcelarul scoţian on-line " produce carne de vită scoţiană de înaltă calitate şi o
vinde on-line.

Mai multe informaţii despre TIC şi zonele de munte:
Pagina tematică Euromontana în domeniul TIC - Bune practici Cybersudoe relevante pentru zonele
European Mountain ICT Forum: www.emict-forum.eu
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3. ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR, SECTORULUI AGRICOL (PENTRU FEADR) ŞI
SECTORULUI PESCUITULUI ŞI ACVACULTURII (PENTRU FEMP)

Ce vrea UE să realizeze?
UE doreşte să investească în IMM-uri, considerate a contribui la 58% din valoarea adăugată a cifrei
europene de afaceri, astfel încât acestea să creeze noi locuri de muncă şi să sporeas că capacitatea
acestora de a funcţiona la o scară mai largă, în cadrul şi în afara regiunii lor de origine. Mai ales în
ceea ce priveşte agricultura şi silvicultura, UE doreşte să:





asigure producţia de alimente necesare;
contribuie la crearea de locuri de muncă, menţinere şi creştere în zonele rurale;
rezolve provocarea legată de mărimea exploataţiilor agricole în anumite regiuni şi structura
de varsta a sectorului, care are numai 6% din agricultorii sub 35 de ani în UE;
stimuleze productivitatea şi eficienţa, pentru a răspunde concurenţei din ţările non-UE,
creşterea costurilor de intrare, volatilitatea pieţei, provocările de mediu.

Cum?
CSC prevede utilizarea prioritară a instrumentelor financiare pentru a contribui la investiţii pentru
IMM-uri, servicii de consultanţă, dezvoltare de noi modele de afaceri, restructurarea şi reînnoirea
generaţiilor de ferme.

Cum / cu ce pot munţii contribui?
Muntii furnizează bunuri publice dar şi produc multe bunuri şi servicii private.
Din punct de vedere istoric, mai multe zone montane din Europa au fost considerate ca fiind un loc
ideal pentru industrie, deoarece au resurse energetice în apropiere (hidroenergie şi, mai recent,
uzine hidroelectrice). Muntii oferă încă multe avantaje pentru generarea şi producerea de diferi te
tipuri de energie din surse regenerabile, iar aceste avantaje vor deveni mult mai importante odată cu
creşterea preţurilor combustibilului. Cu toate acestea, normele privind ajutoarele de stat interzic
acum să se ofere companiilor de munte o rată de ene rgie electrică preferenţială, chiar dacă - în
majoritatea cazurilor - zonele montane nu sunt compensate pentru ceea ce furnizează restului
societăţii! Mai mult decât atât, după cum se menţionează anterior în acest document, mediul
montan reprezintă un avantaj pentru mai multe industrii care necesită aer curat sau apă (chimie
specifică) sau temperaturi reci (centre de date).
Conform unui studiu recent al Comisiei Europene, muntii produc în jurul valorii de 11,4% din
producţia agricolă europeană! Chiar dacă productivitatea lor este mai mică decât cea a sistemelor
agricole intensive, deoarece ocupă mai mult de 15% din suprafaţa agricolă utilizată a Europei, munţii
reprezintă un potenţial de producţie semnificativ şi preţios, care va fi necesar pe masură ce cererea
de produse alimentare va creşte. Noi forme de industrii alimentare sunt reamenajate. O nouă fabrică
de prelucrare castane s-a deschis in Isola în Franţa. Cerealele antice sunt plantate din nou în muntii
austrieci pentru a produce pâine locală. Munţii sunt un loc ideal pentru a experimenta cu "relocarea"
economiei. Mari paduri montane oferă resurse pentru excelentele lanţuride aprovizionare cu
produse din lemn, cum ar fi cazul Vorarlberg din Austria. Munţii sunt, de asemenea, renumiţi pentru
turism, un sector economic care este considerat de către Comisia Europeană ca şi contribuind cu 10%
din PIB-ul UE şi care angajează 12% din forţa de muncă.
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Cele mai multe întreprinderi din zonele montane sunt de dimensiuni mici sau medii. Ïn Franţa de
exemplu, un diagnostic intersectorial recent realizat de APEM în Pirineii francezi stabilește că 96,2%
dintre întreprinderi au mai puțin de 10 de angajați. Există oportunităţi semnificative pentru acestea
de a-şi îmbunătăţi competitivitatea lor, dar şi factorii politici de decizie pot oferi sprijin în acest sens.
În cele din urmă, oamenii acordă o importanţă tot mai mare în prezent calităţii vieţii lor. Mulţi
oameni ar dori să trăiască într-o zonă de munte dacă şi-ar găsi locurile de muncă pe care le caută şi
pot accesa servicii esenţiale. Odată cu dezvoltarea TIC, multe companii care aveau nevoie o locație
centrală pentru a întâlni clienţii, pot funcționa acum de oriunde. Aceasta este o șansă cheie pentru
zonele de munte în a-şi dezvolta economia, precum și pentru re-distribuția populației și a bogăției
europene între regiuni.
Sectorul serviciilor, în special, este în creștere importantă în multe zone de munte; el reprezintă
astăzi cel mai mare angajator în multe zone montane din Europa. În acest sector, este încă loc pentru
crearea a numeroase întreprinderi și locuri de muncă moderne pentru generațiile mai tinere.

Ce au nevoie, pentru a contribui?
În primul rând, este necesar să se recunoască faptul că zonele montane reprezintă un potenţial de
creştere şi că se merită investit în aceste zone şi din fondurile structurale. Precizarea că orice acţiune
în ceea ce priveşte IMM-urile situate în zonele rurale ar trebui să fie finanţate doar de către FEADR
nu este cu adevărat un semnal promiţător în această privinţă! În plus, instrumentele de inginerie
financiară trebuie să fie mai bine adaptate la IMM-urile din mediul rural.
Competitivitatea IMM-urilor montane, inclusiv întreprinderilor agricole şi forestiere, este împiedicată
în principal de costurile de producţie mai ridicate, datorită caracteristicilor fizice, depărtării de
pieţe, lipsei de accesibilitate şi raritatea întreprinderilor, ceea ce înseamnă că, costurile de transport
sunt ridicate. În vremurile în care inovarea este considerată a fi prima forţă motrice a creşterii
economice, bune conexiuni între oameni în interiorul zonelor montane, precum şi între acestea şi
persoane din afara, sunt absolut cruciale. Acest lucru necesită accesibilitate fizică, rutieră, feroviară
şi, desigur, aeriană. Dar mai mult şi mai mult, conectivitatea prin intermediul TIC este considerată a fi
un factor-cheie: sprijinirii viitoarei generaţii de bandă largă trebuie să i se acorde prioritate în
zonele de munte. Costurile mai mari de producţie sunt datorate unor constrângeri fizice (ceea ce
duce la costuri de construcţie suplimentare, costuri mai mari de colectare pentru produse
alimentare) şi dimensiunilor mai mici ale întreprinderilor şi, prin urmare, limitării economiilor de
scară. Sprijinirea investiţiilor în clădiri şi utilaje specifice adaptate este, prin urmare, crucială.
În plus, companiile au nevoie să fie sprijinite în dezvoltarea de lanţuri de valori care să compenseze
costurile mai ridicate, prin o valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea calităţii şi certificarea, lanţurile
de aprovizionare scurte, excelenţa şi inovaţia vor ajuta întreprinderile de munte sa reuşească.

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv
Următoarele măsuri sunt deja puse în aplicare în unele zonele montane şi sunt susceptibile de a livra
rezultate bune în alte zonele montane din întreaga Europă:
-

Sprijinirea diversificării la nivelul IMM-urilor:
o

Un bun exemplu, menţionat mai sus pentru caracterul său inovator, este cooperativa
Ardelaine în Ardèche, Masivul Central, Franţa. În declin, sectorul tradiţional de prelucrare a
lânii, un grup de muncitori de la aceeaşi întreprindere închisă, s -au combinat într-o
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cooperativă pentru a reorganiza fabrica (1982). Ei au decis să accentueze valoarea
patrimoniului cladirilor pe care le moşteniseră, aspectele tradiţionale ale producţiei de lână,
metodele noi de creare a produsului şi metodele de vânzare. Apoi ei s -au diversificat în
sectorul cultural (crearea şi gestionarea a două muzee locale), precum şi activităţi turistice
(deschiderea unei cafenele librărie şi a unui restaurant pentru vizitatori, gestio narea mai
multor magazine şi mai multe colaborari cu Parcul Natural Regional de Monts d'Ardèche). Mai
multe informaţii: ghid de bune practici PADIMA privind diversificarea economică, pagina 134
www.padima.org.

-

Sprijinirea antreprenoriatului prin intermediul educaţiei de la o vârstă fragedă :
o

-

În Hedmark, iniţiativa Sann - Scoala, ocuparea forţei de muncă, mediul local, inovare,
(prezentată în proiectul PADIMA ca 39 initiative bune practici în materie de educaţie),
dezvoltată de municipalitate şi liceul Koppang, se axează pe a oferi elevilor din primul an de
liceu oportunitatea de a reflecta şi de a crea produse în situaţii legate de muncă, nu doar întrun mediu educaţional. Elevii fac stagii scurte, cu un obiectiv legat de inovaţie. Programul a
fost derulat începând cu 2002 şi a avut un mare succes atât în ceea ce priveşte implicarea
elevilor tineri (200% creştere a numărului de elevi) cît şi a cadrelor didactice, de asemenea
mărind elevilor încrederea în sine şi capacitatea de a crea o afacere.

Acordarea unei atenţii deosebite potenţialului pe care femeile îl reprezintă pentru zonele
montane:
o

Iniţiativa Womeninnovation din Buskerud, Norvegia (prezentată în proiectul PADIMA) a pus
accentul pe crearea specifică de afaceri de către femei - într-un context în care, la nivel
naţional, doar 28% dintre întreprinzători au fost femei şi mult mai puţin în zonele de munte.
Iniţiativa implică mai multe aspecte şi este legată de dezvoltarea de competenţe, reţele şi
lansarea produsului pe piaţă. "Clasele" şi activităţile de cercetare sunt special concepute
pentru interesele femeilor: ele explorează sectorul de proiectare, mass -media sociale,
dezvoltarea resurselor umane şi permite ajustări locale pentru şanse crescute de reuşită.
Indicatorii de rezultat ai programului au fost foarte încurajatori (20 întreprinderi create / an,
companiile bine-cunoscute "dorite" chiar şi în capitală, Oslo).

În domeniul agriculturii şi producţiei de alimente, putem identifica următoarele acţiuni la fel de
importante:
-

Sprijin pentru structurarea lanţurilor de aprovizionare cu valoare adăugată, utilizând:
o

o
o

Dezvoltarea calităţii, în special în legătură cu adoptarea noului termen de calitate optional
"produs montan": pentru aceasta, Măsurile Articolului 17 din FEADR trebuie să fie aplicabile
produselor de munte;
Formarea fermierilor şi actorilor din lanţul de aprovizionare pentru a îmbunătăţi abilităţile
lor de marketing;
Sprijin pentru cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse şi procese noi , cooperarea între
fermieri şi cu alţi actori din lanţul de aprovizionare;


o

În Pirinei, un nou lanț de producţie teritorială a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini
reîntroducerea unui soi de cartof vechi ("Pays de Sault"). Producția de cartofi a fost
combinată cu alte produse (mai ales din producţia de bovine), în scopul de a susține
economia agricolă a regiunii.

Suport pentru creerea de strategii mixte asociind promovarea turismului și a produselor
locale;

-

Sprijinirea tinerilor fermieri care doresc să se stabilească în zonele de munte, cu o atenție
deosebită pentru nou-veniții care nu au acces direct la utilaje şi pământ;
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-

-

Sprijin pentru îmbunătăţirea cercetării şi consultanţei care să îmbunătăţească eficienţa
practicilor agricole în zonele montane;
Sprijin pentru investiţii în clădiri şi în utilaje, abordarea tuturor căile inovatoare de a
organiza acest sprijin, inclusiv ingineria financiară, care ar trebui să fie mai bine adaptate la
IMM-urilor din mediul rural;
Sprijin pentru diversificarea altor activităţi şi pluri-activităţii.

În domeniul silviculturii de munte şi lanţurilor de aprovizionare cu produse din lemn,
competitivitatea şi valoarea adăugată pot fi mărite prin:
-

-

Suport pentru toate etapele de proiecte locale, inclusiv faza de pregătire, astfel încât acestea
să fie adaptate la contextul local, utilizând abordări integrate, de exemplu, la scara lanţului
montan şi luând în considerare întregul sectorul forestier şi de lemn, nu doar o parte a
lanţului de aprovizionare în mod izolat;
Instrumente disponibile şi contextul legislativ favorabil: posibilităţi de formare, branding;
Asigurarea finanţării adecvate:
o
o
o
o

PAC, prin menţinerea sprijinului pentru investiţii forestiere şi pentru replantare
Complementaritatea între FEDR, FEADR, FSE
Finanţare sau soluţii financiare furnizate la nivel local,
Căutarea de soluţii pentru a finanţa, de asemenea, investiţii, infrastructură şi mobilizarea de
proprietari.

-

Sprijin pentru activităţi de cercetare şi consultanţă pentru îmbunătăţirea eficienţei
practicilor forestiere în zonele montane;

-

Sprijin pentru investiţii în clădiri şi în utilaje, folosirea tuturor căilor inovatoare de a organiza
acest sprijin, inclusiv ingineria financiară, care ar trebui să fie mai bine adaptate la IMM-urilor
din mediul rural;

În domeniul turismului:
- Sprijinirea dezvoltării de produse turistice noi (oferte, experienţe specifice) şi servicii care
contribuie la îmbunătăţirea veniturilor, ocuparea forţei de muncă şi frecventarea pe tot
parcursul anului:
o
o

o

-

În Extremadura, compania Optitur ofera operatorilor de turism sfaturi despre cum să vizeze şi
să creeze produse turistice specifice pentru diferite grupuri ţintă;
Reţele şi rute de turism - cum ar fi drumul Brânzei în Austria reţeaua de biserici din Scotia sau
pista de biciclete din Elveţia - sunt tipurile de acţiuni care ar putea găsi sprijin în cadrul
acestor priorităţi;
Noi forme de interpretare ale naturii sau site-uri de patrimoniu cultural.

Sprijinirea dezvoltării de puternice strategii de branding teritoriale, cu branduri teritoriale
aplicabile transversal produselor si serviciilor:
o

În Entlebuch,, Rezervatie a Biosferei din Elveţia, marca ‘Echt Entlebuch’ " respectă caietul de
sarcini clar elaborat în parteneriat cu întreprinderile locale şi se aplică atât produsel or cât şi
serviciilor. Restaurantele servesc alimente produse la nivel local .

În sectorul de sănătate şi îngrijire:
-

Sprijinirea dezvoltării unui sector de ingrijire extrem de inovator, în special explorarea
potenţialului TIC şi e-sănătate:
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o

IFREMMONT este un centru de excelenta in medicina de munte creat în 2005, în zona MontBlanc, cu sprijinul regiunii Rhône-Alpes şi UE. Patru poli au fost dezvoltaţi, servind populaţiile
locale şi profesionişti de munte. http://www.ifremmont.com/

Finally, mountains are the ideal place to support eco-innovation and development of related
businesses: supporting SME development in the field of renewable energies and life sciences for
example will contribute greatly to EU objectives (see priorities 4 to 6).
Mai multe idei cu privire la competitivitatea IMM-urilor de munte:
- Bune practici PADIMA privind diversificarea economică
- Document de poziţie Euromontana cu privire la agricultura de munte
- Recomandări EuroMARC de politici, orientări şi broşuri
- Studiul Euromontana cu privire la lanţurile de aprovizionare forestiere
- Recomandări Euromontana privind turismul durabil
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4. SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII REDUSE DE CARBON ÎN TOATE
SECTOARELE

Ce vrea UE să realizeze?
UE urmăreşte să aibă o economie eficientă cu emisii reduse de carbon până în 2050 şi să reducă
emisiile cu 80-95% până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990. Pe termen scurt, aceasta a stabilit
următoarele obiective pentru anul 2020:
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu 30%,
dacă există condiţii favorabile;
 Creşterea ponderii resurselor regenerabile în consumul final de energie până la 20%
 Trecerea către o creştere de 20% a eficienţei energetice.

Cum?
În cadrul acestei priorităţi, UE doreşte ca fondurile CSF să contribuie prin intermediul unui efect de
pârghie. Se pune prioritate pe stimulente pentru investiţii private şi pe compensarea doar a
eşecurilor de piaţă. Potrivit Comisiei Europene, ingineria financiară ar trebui să fie utilizată cu
prioritate.

Cum pot muntii contribui?
Zonele montane sunt bogate în resurse regenerabile de energie. Munţii pot aduce o contribuţie
esenţială, prin utilizarea de resurse naturale, cum ar fi apa, soarele şi vântul de la care pot produce
energii cu emisii scăzute de carbon. Pentru unele resurse, potenţialul de dezvoltare este încă foarte
mare. Pentru altele, cum ar fi apa, care a fost exploatată în cea mai mare parte din muntii Europei
vreme de mai bine un secol, provocarea este legată mai mult de utilizarea raţională a resurselor. În
toate cazurile, potenţialul zonelor montane de a oferi cantităţi semnificative de energie din surse
regenerabile pentru societate în ansamblu trebuie să fie recunoscut şi recompensat.
Mai mult, zonele montane au fost întotdeauna interesate de eficienţa energetică pentru ca nevoile
lor sunt ridicate din cauza constrângerilor climatice şi geografice. Există încă un mare potenţial
pentru reducerea consumului de energie, energie electrică şi consum de căldură în zonele montane şi
pentru folosirea resurselor de energie mult mai eficient, în scopuri publice, private şi de afaceri.
Acest lucru se aplică în locuinţe, întreprinderi (inclusiv turismul), dar, de asemenea, şi in transport.
Populaţiilor de munte nu li se oferă întotdeauna mai multe oportunităţi atunci când vine vorba de
transportul colectiv. Este loc pentru inovare şi reducerea emisiilor de carbon din zonele montane
utilizând abordări inteligente ale transportului durabil. Munţii pot deschide drumul pentru toate
teritoriile izolate în ceea ce priveste proiectarea de noi soluţii promiţătoare.
Acest lucru, de asemenea, se extinde la e-servicii, e-learning, e-guvernare şi munca la distanţă:
persoanele care trăiesc în comunităţi izolate de multe ori trebuie sa conducă distanţe lungi, în mod
individual, pentru a accesa locul de muncă, servicii, şcoli sau recreere: reducerea nevoilor de
transport prin dezvoltarea digitală poate în mare măsură să contribuie la obiectivele UE.
Constrângerile climatice pot fi, de asemenea, văzute ca avantaje: unele industrii care necesită răcire
ar putea beneficia de o locaţie mai rece la munte. Tinerii au ridicat problema centrelor de date, care
generează căldură, care pot fi folosite pentru a incalzi clădiri. Proximitatea lor faţă de clienţii lor nu
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este necesară dacă conexiunile broadband sunt suficiente iar aceste industrii pot oferi locuri de
muncă la nivel local.
Nu în ultimul rând, 41% din zona de munte a Europei este acoperită de păduri (EEA, 2010) şi
sistemele agricole care utilizează păşuni şi pajişti domina peste alte tipuri de sisteme de producţie.
Pădurile reprezintă un mare potenţial, atât pentru producţia de biomasă şi pentru stocarea
carbonului. Sistemele agricole cu păşuni sunt sisteme agricole cu inputuri reduse: folosesc puţine
îngrăşăminte cu azot şi sunt mai puţin mecanizate. Menţinerea şi optimizarea aceste sisteme de
producţie înseamnă stocarea dioxidului de carbon favorizează şi sisteme de producţie alimente cu
puţin carbon.

De ce au nevoie, pentru a contribui?
În documentul de poziţie cu privire la energie emis în 2009, Euromontana a produs 9 recomandări
pentru a sprijini o mai bună dezvoltare a măsurilor de eficienţă energetică şi de utilizare a
potenţialului surselor regenerabile de energie de munte.











Energy saving. Reducing consumption while increasing quality of life.
Economie de energie. Reducerea consumului în timp ce creşte calitatea vieţii.
Compensaţii corespunzătoare pentru resursele naturale. Zonele de munte nu pot fi doar
autonome energetic dar pot de asemenea folosi resursele lor ca motoare de dezvoltare şi
surse de venit.
Resursele naturale combinate produc energie şi venituri. Utilizarea combinată a diferitelor
resurse naturale de energie (solară, eoliană, geotermală), poate fi o sursă de venit în viitor.
Certificarea calităţii pentru a consolida procesele. Certificarea de mediu trebuie să includă
certificarea folosirii energiei. Este necesar un cadru sistemic pentru politica energetică a
zonelor montane (integrarea chestiunilor legate de transport, mediu, etc), referindu-se la
scara regională.
Formare. Instrumentele de formare trebuie să fie mai bine adaptate pentru crearea unui
standard comun la nivel european.
Schimbul de informaţii. Instituţiile europene şi statele membre trebuie să încurajeze crearea
de reţele de centre de informare şi în zonele montane.
Linii de credit UE. Euromontana sugerează în special că procesul de bugetare al Uniunii
Europene trebuie să includă strategii specifice în domeniul economiilor de energie.

Când vine vorba de îmbunătăţirea durabilităţii şi emisiilor de carbon în domeniul transporturilor,
muntii au nevoie de investiţii în soluţii inovatoare, cum ar fi combustibilii alternativi, precum şi toate
formele de organizare eficientă a transportului colectiv, adaptate la sezonalitate şi densitatea
populaţiei din zonele relevante.
Când vine vorba de reducerea nevoilor de transport prin dezvoltarea de aplicaţii digitale şi muncă de
la distanţă, munţii au nevoie în primul rând de sprijinirea generaţiei viitoare de internet căreia să i
se acorde prioritate în aceste zone. Apoi, ei au nevoie să fie sprijiniţi în investiţiile lor în aplicaţii,
formare şi asimilarea noilor tehnologii de către întreprinderi şi administraţii.
Îmbunătăţirea infrastructurii este, de asemenea, de natură să faciliteze instalarea în zonele
montane ale industriilor care ar avea un interes în a fi amplasate acolo din motive de mediu
(temperatura, puritatea aerului, proximitatea faţă de energii regenerabi le), dar suferă de conexiuni
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prea limitate cu pieţele. De exemplu, municipalitatea din Covilha (Portugalia), a obținut un contract
pentru crearea unui centru de tranformare de date care va crea 1500 de locuri de muncă în zonele
de munte.
Este nevoie de sprijin în domeniul silviculturii pentru a îmbunătăţi eficienţa de carbon a sistemelor
de producţie a lemnului, în timp ce se optimizează stocarea carbonului în pădurile montane.
În cele din urmă, sistemele pastorale agricole necesită toate formele de sprijin care vor permite
acestor sisteme economice să rămână viabile: de la investiţii pentru sprijin la crearea de mari lanţuri
de aprovizionare cu valoare adăugată şi diversificare.

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv
În domeniul energiei:






Dezvoltarea planurilor durabile de acţiune în domeniul energiei (SEAP-uri), în comunităţi
montane şi reţele inteligente. SEAP-urile ar trebui să urmeze ideea de bază de a lucra pe un
concept de auto-suficienţă pentru comunităţile montane, de la mici sate la oraşe mici sau
mijlocii şi ar trebui să ia în considerare toate aspectele legate de energie (economisirea de
energie, utilizarea surselor regenerabile de energie) în toate sectoarele, începând cu acţiuni
în sectorul public. Reţelele de energie electrică ar trebui să fie reconfigurate pentru a integra
forme mai dispersate de producere a energiei. Acest lucru ar implica upgrade -uri
semnificative la sistemele de transport şi reţeaua de distribuţie.
Promovarea dezvoltării unui nou tip de construcţie, cu noi tehnologii, folosind materiale
tradiţionale care sunt disponibile la nivel local (lemn), noi modalităţi de a face afaceri, noi
profesii şi noi meserii. Provincia Autonomă Trento (Italia) a instituit, între 2000 şi 2008,
politici multi-sectoriale privind economiile de energie, concentrându-se pe cladiri rezidentiale
si înfiinţarea unui « District Energetic ». Obiectivul este de a face progrese în direcţia
viitoarelor tehnici de construcţie cu "impact zero".
Dezvoltarea folosirii energiilor regenerabile. De exemplu:
o

o

o

Sisteme energetice de biomasă. În Scoţia, proiectul Clim-ATIC a inclus lansarea unui program
de dezvoltare la scară largă a energiei din lemn, pentru a dezvolta toate aspectele legate de
industrie, de la producţie până la consum, prin implicarea tuturor părţilor interesate
relevante. Hallingdal Trepellet este o companie de producţie paleţi din lemn care utilizează
căldura de la o instalaţie de incinerare vecină, materii prime din padurile din jur şi deşeurile
de la fabricile de pastă de hârtie din apropiere. În valea Achen (Bavaria, Germania), o "fermă
de biomasă" a fost creată, atât cu o instalaţie de producţie paleţi care transformă materiile
prime locale şi apoi furnizează companiilor, persoanelor fizice şi reţelelor căldură, precum şi
un centru de informare cu privire la biomasă.
Energie solară. În Aveyron (Franţa), acoperişurile înclinate ale hambarelor crescătorilor de
animale sunt folosite pentru a produce energie pentru uz propriu şi pentru comercializare pe
piaţă.
Energie eoliană: Doar în Regatul Unit, din 1990 producţia a fost multiplicată cu un factor de
300 şi s-a triplat între 2000 şi astăzi. 25% din producţia de energie (188 MW) a fost instalată
în Highlands din Scoţia.

În domeniul transportului, oferim exemple în prioritatea 7, deși acestea ar putea fi, de asemenea,
considerate ca fiind relevante pentru această prioritate. Deasemenea în domeniul serviciilor
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electronice, oferim mai multe exemple în cadrul priorității 2, care pot fi considerate de asemenea ca o
contribuție la această prioritate.
În domeniul agriculturii, următoarele acţiuni ar putea fi benefice:


Sprijinirea investiţiilor în clădiri agricole şi zootehnice, care răspunde unor criterii de înaltă
eficienţă energetică şi / sau integrează producerea de energie (panouri solare, co-generare,
biomasă ...). Nivelul de sprijin trebuie să fie adecvat, având în vedere că costurile de
construcţie sunt deja 2 sau 3 ori mai mari în zonele montane în comparaţie cu zonele joase;



Sprijinirea optimizarea sistemelor de management al animalelor, pentru a asigura eficienţa
energetică şi de stocarea maximă a carbonului în păşuni;



Acordarea de sprijin economic pentru administrarea păşunilor şi turbăriilor, în special în
zonele montane, în care profitabilitate mai scăzută ar putea conduce la abandonarea
terenurilor: plăţile pe suprafeţe aflate sub constrângeri naturale, măsuri de agro-mediu care
sprijină practicile benefice existente, sprijin pentru investiţii în noi lanţuri de aprovizionare
teritoriale cu valoareadăugată şi dezvoltarea calităţii sunt toate măsuri care pot contribui la
menţinerea zonei în cadrul păşunilor.

Pentru zonele montane din Europa de Sud-Est, sprijinul pentru sectorul agriculturii de munte este
esențial pentru a asigura continuarea furnizării de servicii de mediu și o economie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon.
În domeniul forestier, unele acţiuni ar putea contribui la acest obiectiv, cum ar fi:
 Sprijinirea dezvoltării de noi tehnologii forestiere;
o



Sprijinirea replantării de păduri în cazul în care este necesar:
o



Sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii inovatoare pe partea ofertei (de exemplu, tehnologii
de tratare termică), precum și tehnologiile folosite pentru livrare in continuarea lanţulului de
aprovizionare.
Finanţarea ar putea fi prin folosirea ca o pârghie a capacităţilor Fondului European legat de
carbon. În prezent, toate proiectele finanţate sunt localizate în ţări în curs de dezvoltare sau
emergente.

Sprijinirea gestionării prieenoase cu clima a pădurilor noi şi existente:
o Bosque modelo Urbion este un exemplu de gestionare durabilă a pădurilor
recompensată printr-o etichetă în Spania.

Mai multe informaţii:
Studiul Euromontana: “The mobilisation of wood and on the organisation of wood supply chains in
mountain areas - Examples of good practices from Europe ”
Pagina tematica energie Euromontana
Documentul de pozitie Euromontana in domeniul energiei şi rezumatul acestuia.
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5. PROMOVAREA ADAPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE, PREVENIREA ŞI GESTIONAREA
RISCURILOR

Ce vrea UE să realizeze?





Dezvoltarea bazei de cunoştinţe
Integrarea adaptării în politicile UE:
o Creşterea rezistenţei politicilor de sănătate şi sociale
o Creşterea rezistenţei agriculturii şi pădurilor
o Creşterea rezistenţei biodiversităţii, ecosistemelor şi apei
o Creşterea rezistenţei zonelor de coastă şi maritime
Prevenirea dezastrelor naturale şi provocate de om şi consolidarea reacţiei europene în caz
de dezastre.

Cum?
UE îşi propune să sprijine strategii, planuri de management, investitii, instrumente de prevenire şi
de cartografiere, sisteme de gestionare a dezastrelor, sisteme de gestionare a solului şi apelor
diversitatea genetică, care toate contribuie la adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea
riscurilor. Statele membre şi regiunile beneficiază aici de o mare fle xibilitate în a utiliza diversele
fonduri: FEDR fiind principala sursă de finanţare; FEADR care acoperă nevoile din domeniul
agriculturii şi silviculturii; FSE fiind identificat ca o sursă de finanţare pentru activităţile de dezvoltare
de formare, educaţie şi calificare; FEADR fiind utilizat în domeniul serviciilor de consultanţă agricolă.
Complementaritatea cu programul LIFE va fi, de asemenea, căutată.

Cum / cu ce pot munţii contribui?
Zonele montane sunt recunoscute ca fiind printre cele mai vulnerabile zone, sensibile la
schimbările climatice (COM 2007-354): temperaturile în rapidă creştere, topirea semnificativă a
ghetarilor, modificări ale nivelurilor de precipitaţii şi a cursurilor de apă, modificări ale habitatelor,
etc. Economiile montane vor fi printre cele mai grav afectate de schimbările climatice, din cauza
dependenţei de zăpadă pentru sporturile de iarnă, schimbărilor în disponibilitatea resurselor,
schimbărilor în speciile de plante şi boli, precum şi mai mare vulnerabilitate la dezastre natu rale.
Acest lucru necesită o politică de adaptare puternică pentru comunităţile montane şi pentru Europa
ca un întreg, deoarece impactul schimbărilor climatice în munţi va influenţa întreaga Europă.
Potrivit SEE (2010), "clima muntilor din Europa s-a schimbat pe parcursul secolului trecut, cu
temperaturi şi snowlines ambele în creştere. [...] Este foarte probabil că temperaturile vor continua să
crească, în special la altitudini mai mari şi cantitatea de precipitaţii şi viteza vântului pe timp de vară
vor creşte în Europa de Nord şi scădea în Europa de Sud. În Alpi şi Pirinei, căderile de zăpadă şi stratul
de zăpadă a crescut pe parcursul ultimului secol iar aceste tendinţe sunt prognozate să continue.
Toate aceste schimbări vor afecta în mod semnificativ diversele serviciile de eco-sistem şi economiile
din întreaga Europă. "
SEE, de asemenea, se referă la munti ca fiind "turnurile de apă ale Europei", deoarece precipitaţiile
care cad pe ele, cum ar fi zăpada sau ploaia, curg în în aval pentru a furniza apă p entru utilizarei
casnică, agricolă (în special irigaţii) si industrială. Astfel, "Modificările în utilizarea terenurilor,
dezvoltării de hidroenergii şi schimbările climatice pot toate afecta prestarea de servicii de eco -sistem
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legate de apa [...] Inundaţiile, adesea originare din zonele montan,e sunt cele mai frecvente
catastrofe naturale în Europa, ceea ce duce la un impact pe scară largă.".
Munţii trebuie să fie, prin urmare, văzuţi ca un atu puternic pentru Europa atunci când vine vorba
de atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice: locurile în care acţiunea va duce la o situaţie mai
bună pentru toată Europa.

De ce au nevoie, pentru a contribui?
Pentru a contribui, muntii trebuie să fie în măsură să investească în adaptarea la schimbările
climatice:
-

Dezvoltarea sistemelor de gestionare a riscurilor şi de prevenire a dezastrelor. Acest lucru se
aplică prioritar inundaţiilor, alunecărilor de teren şi incendiilor;
Adaptarea strategiilor de turism pentru a deveni prietenoase cu clima şi cu cele 4
anotimpuri;
Menţinerea pădurilor montane într-o stare bună pentru a preveni pericolele naturale;
Menţinerea activităţilor de păstorit, astfel încât acestea să poată continua să îşi joace rolul
lor în managementul riscurilor naturale (incendii, avalanşe, alunecări de teren, eroziune).
Creşterea eficienţei apei în culturile permanente irigate.

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv




Investiţii pentru a preveni deteriorarea şi pentru a creşte rezistenţa mediului construit:
construirea de baraje împotriva inundaţiilor şi amenajarea teritoriului de aşa manieră încât
să nu se construiască în zonele de risc
Îmbunătăţirea sistemelor de prevenire a dezastrelor şi a sistemelor de gestionare a
riscurilor:
o INTERREG IVB PYROSUDOE a elaborat instrumente comune pentru a îmbunătăţi prevenirea
o



incendiilor forestiere precum proiectul AlpFFIRS – “Alpine Forests Fire Warning System”,
Sistemul de avertizare rapidă în caz de inundaţii pentru Rin (FEWS-Rin) a fost dezvoltat de un
consorţiu elveţian-olandez-german, care să permită prognoze şi avertizări de inundaţii;
MINERVE pentru Rhône.

Sprijinirea pastoritului pentru a spori capacitatea sa de a preveni dezastrele naturale:
o

În staţiunea de schi La Peyragude, Franţa, un acord a fost încheiat cu fermierii, astfel încât
animalele lor pasc pe pârtiile de schi vara, astfel reducând avalansele in timpul iernii şi
permiţând staţiunii să economisească investiţii costisitoare în bariere contra avalanselor.

o În multe zone montane, sistemele silvo-pastorale reduc riscul apariţiei incendiilor
forestiere.


În multe zone de munte areas, sistemele silvo-pastorale reduce riscul de incendii forestiere.



Sprijin pentru conservarea şi exploatarea soiurilor şi raselor tradiţionale: Sistemele agricole
montane încă mai folosesc multe rase şi soiuri tradiţionale care pot să răspundă bine la
condiţiile în schimbare şi să fie rezistente la stres crescut legat de apă sau la noi boli.
o
o

În provinciile italiene Torino şi Trento, soiuri vechi de mere sunt cultivate şi comercializate cu
succes, datorită lanţurilor de aprovizionare de calitate;
Munţii încă găzduiesc o mare varietate de ovine şi bovine rase care produc lapte, carne sau
ambele şi sunt deosebit de bine adaptate la clima aspră de munte;
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O mai bună valorificare a pădurilor montane pentru a le menţine. Soluţii există pentru a
recolta lemn din zonele înclinate, care vor ajuta în anumite zone să se obţină funcţii de o mai
bună protecţie.
o
o



întreprinderi specializate, cum ar fi Compania Gurndin din provincia Trento, recoltează lemn
cu ajutorul cablului yarding (troliu).
Proiectul Alpine Space MANFRED defineşte strategii de management adaptate spaţiului
montan, într-un context de schimbare climatică.

Susţinerea unor strategii integrate pentru adaptarea staţiunilor turistice la schimbările climatice:
o Projectul CLIMAlpTOUR – Climate Change and its impact on tourism in the Alpine Space –
oferă cunoștințe solide ale diferitelor aspecte privind schimbările climatice asupra turismului
alpin.

Mai multe informaţii:
Pagina tematică a Euromontana privind mediul-Cercetări privind schimbările climatice în zonele montane.
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6. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROMOVAREA EFICIENŢEI RESURSELOR

Ce vrea UE să realizeze?
UE doreşte ca obiectivele-cheie inserate în Strategia privind biodiversitatea şi în directivele sale cadru
privind apa, păsările, habitatele, solul, calitatea aerului şi deşeurile să fie realizate:







Protejarea resurselor de apă şi a mediului acvatic;
Prevenirea şi tratamentul deşeurilor;
Stoparea pierderii biodiversităţii şi a degradării serviciilor ecosistemice până în 2020 şi
refacerea acestora în măsura în care este posibil;
Protecţia naturii;
Protecţia şi utilizarea durabilă a resurselor de sol;
Îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental şi furnizarea unui aer mai curat.

Cum?
UE ar dori să finanţeze în principal investiţiile în domeniul gestionării resurselor (alimentare cu apă,
tratare şi reutilizare, gestionarea deşeurilor), în infrastructura verde pentru protecţia şi refacerea
biodiversităţii, precum şi în acţiunile de reducere a poluării generate de transportul aerian aferent.
FEDER ar trebui să sprijine, de asemenea, diversificarea economiilor locale, atât în context rural cât şi
urban. FEADR va investi în refacerea ecosistemelor şi a biodiversităţii şi în îmbunătăţirea calităţii apei
şi a solului.

Cum / cu ce pot munţii contribui?
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) a descris munţii ca o "comoară ecologică subestimată",
subliniind faptul că munţii îndeplinesc multe funcţii de mediu: turnuri de apă, ce deservesc zonele de
şes; folosirea în scopuri recreative şi estetica peisajelor, precum şi zone de biodiversitate ridicată şi
habitate importante (AEM, 2010). Muntii sunt foarte bogaţi în biodiversitate şi un rezervor important
de specii pentru Europa. SEE (2010) identifică 42 habitate montane şi 256 de specii endemice pentru
lanţuri muntoase. De pădurile, peisajele, puritatea aerului şi a apei, biodiversitatea bogată din aceste
domenii beneficiază nu doar locuitorii zonelor de munte, ci, de asemenea, Europa ca întreg.
Agricultura si silvicultura montană şi gestionarea terenurilor joacă un rol important în îmbunătăţirea
mediului. Contribuţia pozitivă a agriculturii montane pentru mediul înconjurător este larg
recunoscută şi sprijinită de către un organism literar de specialitate. În întreaga UE, agricultura de
munte, inclusiv producţia de alimente, joacă un rol central atât în conservarea biodiversităţii cât şi a
peisajelor naturale. De asemenea tinde să folosească substanţe chimice relativ puţine (îngrăşăminte,
pesticide), fapt care este critic, în special din cauza faptului că apa care curge din munţii Europei este
de înaltă calitate şi este vitală pentru o mare parte din populaţia Europei.
Clima, relieful şi istoria naturală şi umană a munţilor explică de ce au ecosisteme specifice. Acestea
sunt adesea fragile şi ameninţate, în special prin modificări ale activităţii umane (de exemplu
schimbările de utilizare a terenurilor) şi de schimbările climatice. Protejarea mediului în zonele
montane înseamnă sprijinirea metodelor tradiţionale de utilizare a terenurilor, modelelor de păşuni
şi fâneţe, pe bază de practici agricole, precum şi a pădurilor, culturilor permanente şi câmpurilor
terasate care constituie peisajele culturale unice.
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Este în interesul tuturor europenilor să se protejeze mediul montan, prin evitarea sau depăşirea
ameninţărilor privitoare la activităţile benefice pentru mediu şi prin limitarea extinderii practicilor
dăunătoare.

De ce au nevoie, pentru a contribui?
Munţii trebuie să fie recunoscuţi prin bunurile publice şi serviciile ecosistemice pe care le
furnizează în Europa şi să fie recompensaţi pentru acestea. Activităţile care contribuie pozitiv la
mediul înconjurător trebuie să fie consolidate; protecţia împotriva practicilor dăunătoare este de
asemenea esenţială.
În zonele montane din Europa, practicile agricole tradiţionale sunt la risc de dispariţie din cauza
rentabilităţii lor mai mici comparativ cu sisteme agricole de la şes, mai competitive. Acest lucru
conduce la abandonarea terenurilor mai puţin productive şi / sau mai puţin accesibile şi
intensificareaagriculturii practicate pe fundul văilor. Inversarea acestei tendinţe necesită sprijin
pentru aceste forme de agricultura ecologică. Aceeaşi situaţie este valabilă pentru pădurile
montane, în care costurile de recoltare sunt mai mari decât în zonele joase. În zonele montane mai
dens populate sau cele apropiate de aglomerări, pierderea terenurilor agricole prin extinderea
urbană este o problemă majoră care trebuie să fie depăşită.

What do they need in order to contribute?
Mountains need to be recognised for the public goods and ecosystem services they deliver to
Europe and to be rewarded for them. The activities which contribute positively to the environment
need to be strengthened; protection against harmful practices is also essential.
In many mountain areas across Europe, traditional farming practices are at risk of disappearing due
to their lower profitability compared with more competitive lowland farming systems, as well as the
ageing of the farming population. This leads to the abandonment of less productive and/or less
accessible land and the intensification of agriculture in valley bottoms. Reversing this trend requires
support to these forms of environmentally-friendly farming. The same situation applies to mountain
forests, in which harvesting costs are greater than in the lowlands. In more densely populated
mountain areas or those close to agglomerations, the loss of agricultural land through urban sprawl
and fragmentation of land parcels is a major problem which needs to be overcome.

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv





Îmbunătăţirea infrastructurii de furnizare de apă şi tratament al deşeurilor: comunităţile
montane trebuie să aibă capacitatea de a moderniza infrastructurile lor, pentru a face faţă
nevoilor (în special nevoile legate de turism);
Ameliorând eficacitatea energetică a clădirilor:
Sprijinirea proprietarilor de terenuri în ceea ce priveşte producţia de bunuri publice :
o În zonele care se confruntă cu presiuni ridicate asupra terenurilor, controlarea
expansiunii urbane, în special pe terenurile cele mai productive şi pe terenurile de
mare valoare pentru furnizarea de servicii ecosistemice, cum ar fi biodiversitatea şi
controlul inundaţiilor;In areas facing high pressure on land, controlling urban sprawl,
especially on the most productive land and land of high value for providing
ecosystem services, such as biodiversity and flood control ;
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o Plăţile care compensează costurile de producţie ale agriculturii montane (plăţile
pentru zonele defavorizate), în scopul de a preveni abandonarea terenurilor.
Payments that compensate the on-costs of production of mountain farming (LFA
payments) in order to prevent land abandonment.
o Măsurile de agromediu: în zonele montane, acestea ar trebui să recompenseze
continuarea practicilor benefice existente:
 Menţinerea activităţilor de pastoralism, inclusiv păşunatul păşunilor mai
puţin productive;
 Eficienţa apei pentru sistemele agricole bazate pe culturi permanente;
 Menţinerea teraselor;
 Adoptarea practicilor de protecţie împotriva eroziunii.
 Susţinând şi menţinând cositul manual al pajiștilor și pășunilor, mai degrabă
decât cu mașinile agricole;
o Dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare de calitate, care contribuie la furnizarea de
bunuri publice, asigurând legătura între protecţia mediului şi marketingul şi valoarea
adăugată a produselor.
Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi alternative de transport: aşa cum este descris în
priorităţile 4 şi 7, comunităţile montane au nevoi ridicate de energie şi, în prezent, puţine
alternative energetice. Investiţiile în energii regenerabile şi în forme durabile şi alternative de
transport este, de asemenea, esenţială.
Elaborarea de planuri de acţiune în domeniul energiei durabile şi cadastrelor energetice (a
se vedea prioritate 4).
Raţionalizarea utilizării energiei prin ecologie industrială, care poate fi realizată în munţi:




Hallingdal Trepellet, Norvegia, este o companie de producţie paleţi din lemn care
utilizează căldura de la o instalaţie de incinerare vecină, materiile prime provin din
pădurile din jur şi deşeurile din fabricile de pastă de hârtie din apropiere.

Protejarea şi consolidarea patrimoniului cultural: peisaje culturale, producţia de alimente
tradiţionale, precum şi asigurarea valorificării prin activităţi economice, cum ar fi turismul;








Comunitatea de munte din Valle Trompia (Italia), a creat un sistem cultural puternic,
vital şi integrat prin intermediul proiectului SIBCA (Sistem integrat pentru Patrimoniul
Cultural şi Natural din Valle Trompia), capabil să conecteze propriul său teritoriu,
populaţie şi utilizatori publici, implicându-i într-o cale culturală care să creeze condiţiile
pentru dezvoltare socială. Redescoperirea şi îmbunătăţirea culturii locale specifice, cum
ar fi "Geosites", a fost cheia acestei activităţi.
În Soca Valley (Slovenia), o destinaţie europeană de excelenţă în domeniul turismului,
‘marşul păcii’ a fost creat pentru a valorifica patrimoniul din timpul primului război
mondial şi pentru a încuraja dezvoltarea durabilă. O cale de 100 km semnată între Alpii
Iulieni şi Marea Adriatică conectează 6 muzee în aer liber, fortificaţii, cimitire şi situri
naturale de patrimoniu. Un studiu istoric şi un centru de cercetare au fost de asemenea
create.
În munţi Neamţ (România), patrimoniul cultural şi natural sunt promovate şi folosite ca
un instrument pentru a dezvolta anumite tipuri de turism, protejând în acelaşi timp
mediul înconjurător .
În cadrul programului de parcuri regionale şi locale din Norvegia, o relatie de
angajament dinamică şi pe termen lung pentru comunităţi, guverne şi întreprinderi, cu
un interes să păstreze şi să dezvolte atuurile naturale şi culturale, a fost dezvoltată.
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Valdres natur- og kulturpark în Oppland şi Nærøyfjorden în Sogn og Fjordane sunt bune
exemple locale.
În Pirinei, Planul de sprijin pentru economia agro-silvo-pastorală ajută la menţinerea
agro-sistemelelor tradiţionale.

Îmbunătăţirea protejării mediului şi eficienţa resurselor în silvicultură:
o Includerea preocupările de mediu în cadrul tuturor activităţilor (de exemplu, uleiul
biodegradabil pentru utilaje forestiere);
o Mai bună proiectare de drumuri forestiere (sau utilizarea de tehnologii prin cablu),
pentru a minimiza poluarea apei.
 Stoparea pierderii biodiversității prin acțiuni țintă:
o Proiectul Alpine SPACE SILMAS - Sustainable Instruments for Lakes Management in
the Alpine Space - a facilitat dialogul între diferitele instituții implicate în gestionarea
lacurilor alpine. Timp de o perioadă de trei ani, oameni de știință, academicieni și
tehnicieni ai autorităților publice responsabile pentru gestionarea lacurilor au pus la
un loc cunoștințele lor, cu un accent special pe trei domenii principale: efectele
schimbărilor climatice asupra lacurilor, rezolvarea conflictelor dintre diferite
folosinţe ale lacurile și educarea publicului în dezvoltarea durabilă.
Mai multe informaţii:
Pagina tematică a Euromontana în domeniul mediului - Pagina tematică a Euromontana în domeniul
energieiRaport Euromontana “Dezvoltarea montană bazată pe valori de mediu şi culturale”
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7. PROMOVAREA TRANSPORTULUI DURABIL ŞI ELIMINAREA BLOCAJELOR DIN CADRUL
INFRASTRUCTURILOR DE REŢELE CHEIE

Ce doreşte UE să realizeze



Sistem de transport competitiv şi utilizarea eficientă a resurselor
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 60% până în 2050, comparati v cu
anul 1990

Cum?
Din păcate, priorităţile şi acţiunile-cheie identificate în cadrul strategic comun au trecut în totalitate
cu vederea necesitatea unor acţiuni concentrate în domeniul transportului în zonele rurale .
Acţiunile propuse au două dimensiuni: facilităţi de transport trans-europene şi facilităţi de transport
urban durabil. În ceea ce priveşte consumul de combustibili fosili, cea mai mare parte a măsurilor
menţionează punerea în aplicare a principiului poluatorul plăteşte. Cu toate acestea, nu e xistă nici o
consideraţie de a oferi alternative cetăţenilor europeni, cărora nu li se oferă în prezent alternative de
transport public şi / sau au şanse limitate de a vedea furnizarea transportului public în comunităţile
lor îndepărtate. FEADR este identificat ca fiind fondul care ar trebui să aducă soluţii la ceea ce pare a
fi tratată ca o problemă marginală. Cu toate acestea, FEADR nu va putea să acopere toate nevoile.
FEDR trebuie să abordeze, de asemenea, problemele din mediul rural.

Cum / cu ce pot munţii contribui?
Locuitorilor din zonele de munte nu le este întotdeauna oferită o gamă largă de oportunităţi pentru
transportul în comun. Există posibilităţi de inovare şi reducere a emisiilor de carbon din zonele
montane, prin intermediul unei abordări inteligente a transportului durabil iar munţii poate
deschide calea pentru toate teritoriile îndepărtate în proiectarea şi implementarea de noi soluţii
promiţătoare. Euromontana, împreună cu 12 parteneri, lucrează în prezent în domeniul transportului
durabil în zonele slab populate, în cadrul proiectului Move On Green (INTERREG IVC). Dupa numai 11
luni de muncă, multe soluţii au fost deja identificate. Acolo unde populaţiile se bazează cel mai mult
pe forme individuale de transport, ca în zonele de munte şi în alte zone slab populate, organizaţiile
colective sunt susceptibile de a aduce multe beneficii pentru Europa, prin reducerea emisiilor
provenite de la aceste tipuri de transporturi.
Deoarece munţii sunt importante destinaţii turistice, de dezvoltarea unor forme alternative de
transport pot de asemenea beneficia şi turiştii, precum şi de reducerea emisiilor de poluanţi
atmosferici şi de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la priorităţile 5 şi 6.

De ce au nevoie, pentru a contribui?
În primul rând, munţii au nevoie de strategii pentru îmbunătăţirea transportului, în raport cu
contextele lor specifice. În cazul în care reţeaua de coridoare transeuropene le traversează, care este
adesea cazul, trebuie să beneficieze de conexiune eficientă cu acestea. În al doilea rând, ei trebuie să
investească în forme alternative de transport local. Dacă sprijinul pentru transportul rural nu este
prevăzut în cadrul acestei priorităţi, priorităţile 4 - 6 ar putea oferi spaţiu pentru investiţii în domeniul
mobilităţii munţilor.
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Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv




Dezvoltarea de soluţii pentru un transport durabil în zonele montane: proiectul ACCESS a
lucrat pe nevoile de transport. În plus, mai mult de 50 de bune practici au fost identificate
cadrul proiectului Move on Green (www.moveongreen.eu). Aceste soluţii pot fi:
o Eficienţa energetică şi combustibili alternativi. De exemplu. cursuri gratuite de
formare profesională în Teruel (Spania) sau cursuri de conducere durabilă eficientă
emise de CIRCE - promovarea unui stil de conducere nouă şi de reducere a
consumului de combustibil de până la 15% în comparaţie cu metodele convenţionale
de conducere. www.e4aragon.com/transporte
o Car-sharing şi car-pooling şi alte formule inovatoare de "partajare" (privată şi
publică). De exemplu car-sharing din Regiunea Epir (Grecia), prin proiectul
LIMIT4WEDA-Light Mobilitate şi Tehnologii Informaţionale pentru zonele cu cerere
slabă.
o Promovare Ciclism. De exemplu. sistemul regional de închiriere de biciclete din West
Pannonia (Ungaria) cuprinde 10 staţii pentru prelevarea şi returnarea bicicletelor în
locuri diferite în această regiune transfrontalieră. Scopul este de a creşte numărul de
biciclişti în rândul turiştilor şi localnicilor.
o Transporturi la cerere. De exemplu experienţa din Burgos (Spania). Linia de transport
public este activată atunci când un utilizator închiriază transportul, cu cel puţin o zi în
avans.
o Transport dedicat (autobuz de agrement, discobus, autobuz de sănătate, etc). De
exemplu autocarele comunitate din Burgenland, Austria. Aceasta se concentrează pe
oameni - în special tineri şi bătrâni - cu acces limitat la mobilitate individuală în
zonele rurale cu densitate scăzută. Autorităţile regionale co-finanţează achiziţia de
autobuze şi costurile de operare.
o Intermodalitate. De exemplu planurile de închidere a văilor (de exemplu regiunea
Gorenjska, Slovenia). Două municipalităţi au proiecte pentru a închide văile mai
îndepărtate, cu scopul de a reduce traficul în zonele protejate, dar totuşi asigurand
accesibilitate. Aceasta este o abordare intermodală pentru înlocuirea traficului
motorizat cu transportul public mai eficient şi vehicule ecologice, autobuze electrice
& taxiuri, barci, sisteme inteligente, etc.
o Reproiectarea serviciilor existente. De exemplu, coordonarea şi simplificarea
ofertelor de transport din teritoriile învecinate din Auvergne, Franţa. Acest lucru
implică munca voluntară pentru coordonarea celor 13 autorităţile responsabile cu
transportul din regiune.
Îmbunătățirea înțelegerii și a analizei strategice a nevoilor de transport și a politicilor de
transport prin crearea și gestionarea de baze de date:
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o Prin proiectul SITT implementat în Lombardia, Italia, un sistem on-line privind
transport trans-frontalier a fost creat pentru înregistrarea on-line a permiselor de de
transport al deșeurilor sensibile, monitorizarea în timp real și controlul
transporturilor inregistrate prin GPS și un sistem de transmisie de date GPRS
permițând trasabilitatea remorcilor.
o Proiectul Alpine Space Alpine mobility check a inclus, de asemenea, crearea unei baze
de date incluzând date relevante cu privire la informarea politicilor relevante pentru
transport.
Mai multe informaţii:

www.moveongreen.eu; www.facebook.com/MoveonGreen

http://www.access-alpinespace.eu/
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8. PROMOVAREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPRIJINIREA MOBILITĂŢII FORŢEI DE MUNCĂ

Ce doreşte UE să realizeze?
UE doreşte să atingă o rată de 75% din ocuparea forţei de muncă pentru femei şi bărbaţi cu vârsta
între 20-64 ani. Un accent deosebit se pune pe grupuri care, în prezent, sunt cel mai grav afectate de
şomaj: tineri, lucrători în vârstă, cu nivel scăzut de calificare şi migranţi legali.

Cum?
În primul rând prin sprijinirea creării de locuri de muncă, în special pentru întreprinderile mici şi
mijlocii. LCR recunoaşte că zonele rurale, în general, au o rată de ocupare mai mică decât media şi
recomandă FEADR (dar sperăm că nu numai) să se concentreze pe crearea de locuri de muncă în
zonele rurale.
Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să modernizeze serviciile lor de angajare. Acestea ar
trebui să fie în măsură să ofere asistenţă eficientă pentru tranziţia forţei de muncă, în special faţă de
sectoarele emergente, în energiile regenerabile, precum şi sectorul de îngrijire şi sănătate. Crearea
de reţele cu angajatorii şi instituţiile de învăţământ a fost recunoscută ca fiind un instrument
eficient în rezolvarea decalajului dintre cererea şi oferta de locuri de muncă. O mai bună integrare a
tinerilor în sistemele de educaţie şi / sau pe piaţa forţei de muncă ar trebui să fie, de asemenea,
realizată prin colaborarea dintre instituţiile de învăţământ şi întreprinderi şi ar trebui să fie abordată
prin formare profesională de tip ucenicie, stagii mai răspândite, ca un prim pas şi sprijin mai bun
pentru spiritul antreprenorial prin elevii care abandonează şcoala.
Cum pot munţii contribui?
Zonele montane au un mediu procent mai mic de persoane cu varsta de muncă decât în alte zone.
Cu toate acestea, aceste rate scăzute ale şomajului sunt adesea rezultatul exodului spre alte zone:
doar cei care au avut un loc de muncă au rămas. Locurile de muncă disponibile sunt, de asemenea,
de multe ori sezoniere sau locuri de muncă cu calificare redusă. Deoarece aceste locuri de muncă
sunt neatractive pentru tineri pe termen lung, tinerii tind să plece. Munţii se confruntă, de
asemenea, cu plecarea selectivă a femeilor.
Cu toate acestea, în unele teritorii montane s-au dezvoltat mai multe strategii pentru a atrage
oamenii cu vârstă de muncă în zonele lor pentru a-i implica în economia locală.

De ce au nevoie, pentru a contribui?
Provocarea în zonele montane este dublă: ajutarea celor care au locuri de muncă să găsească cei
mai potrivitişi angajaţi, şi ajutarea şomerilor să îşi găsească locuri de muncă potrivite aşteptărilor
lor.
Ambele necesită crearea condiţiilor pentru ca economiile să funcţioneze cu succes şi pentru ca
oamenii să poată să trăiască modul modern de viata pe care îl caută. Acest lucru necesită
îmbunătăţirea accesibilităţii la transport şi accesul la cele mai noi generaţii de reţele în bandă largă
de mare viteză şi servicii de interes general.
O nevoie suplimentară este reprezentată de furnizarea de oportunităţi de formare şi educaţie (cf.
prioritate 10) care corespund nevoilor regionale specifice; aceste posibilităţi pot să fie create.
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Abilităţile sunt esenţiale în scopul de a ajunge la o rata de 75% din ocuparea forţei de muncă, dar
acest lucru necesită, de asemenea, crearea de noi întreprinderi.

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv
Proiectul INTERREG IVC PADIMA a analizat bunele practici în domeniul diversificării economice şi a
marketingului teritorial, care pot ajuta la crearea de locuri de muncă în zonele montane şi
oportunităţi mai bune de angajare a lucrătorilor pe potenţiala piaţă adecvate. Mai jos sunt câteva
exemple de practici de succes.


Crearea de platforme de colaborare între centre de afaceri şi educaţie , cu scopul de a
închide nepotrivirile dintre educaţie şi economie şi ajutorarea ocupării forţei de muncă:
o



Crearea relaţiilor directe între întreprinderi şi şcoli pentru a facilita recrutarea de personal
local şi pentru a ajuta tinerii să găsească locuri de muncă:
o



Sectorul de lemn din Norvegia a avut din ce în ce mai multe dificultăţi în atragerea tinerilor iar
tinerii care doreau să rămână în regiunile lor de origine nu au reuşit să găsească locuri de
muncă. Astfel, în Buskerud, 43 producatori de mobilier, inter ioare şi produse din lemn au luat
iniţiativa de a se întâlni cu elevi din şcolile secundare şi să le ofere oportunităţi de locuri de
muncă. Reprezentanţii industriei lemnului au prezentat profesiile lor şi au încurajat elevii să
proiecteze mici piese de mobilier. După reuniune 30 de cereri pentru locuri de muncă noi au
fost trimise la companii de către elevi. Companiile au selectat cei mai buni studenţi şi i -au
angajat.

O mai bună cartografiere a competenţele existente la nivel local şi ajutarea partenerilor
lucrătorilor migranţi să îşi găsească un loc de muncă pe termen lung. Un lucrător nou va
rămâne doar pe termen lung, dacă ambii parteneri ai unui cuplu ce se mută în zonele
montane au oportunităţi profesionale satisfăcătoare. Integrarea partenerilor pot fi realizată
prin soluţii de formare specifică şi prin sprijinirea creării de afaceri pentru partenerii
lucrătorilor (nou) stabiliţi în zonele de munte / zonele rurale sau prin iniţiative care vizează
facilitarea recrutării.
o



Iniţiativa DalaWux, din Dalarna, Suedia, efectuează analize de competenţă asupra 1.000 locuri
de muncă şi 5.000 de persoane fără loc de muncă. Rezultatele au fost folosite pentru a se
adapta cursurile existente şi pentru a creşte şansele de angajare ale populaţiei locale.
Competenţele care răspund nevoilor industriei şi societăţii au fost predate în şcoală de
formare şi stagii la faţa locului.

În regiunea Dalarna, Suedia, Fundaţia Teknikdalen şi unele întreprinderi au creat un
parteneriat public-privat, asociaţia "Consultanta de recrutare", care îşi propune să faciliteze
recrutarea soţilor / soţiilor celor care lucrează deja în această zonă montană. Fiecare
companie din regiune este încurajată să ofere asciaţiei „consultanţă de recrutare” informaţii
despre partenerii salariaţilor acestora care sunt în căutarea unui loc de muncă. După o
întâlnire personală, asociaţia Consultanta de recrutare ajută candidatul să vizeze companiil e
potrivite din zonă şi le trimite o recomandare. (Mai multe informaţii găsiţi în ghidul PADIMA
despre marketing territorial, p. 43).

Creşterea şanselor de angajare a migranţilor legali (din străinătate): unele acţiuni specifice
sunt necesare pentru străini în ceea ce priveşte formarea lingvistică, echivalarea
competenţelor integrare şi integrarea culturală:
o

În provincia Teruel (Spania) şi regiunea Dalarna (Suedia) s -au dezvoltat cursuri de formare
specifice pentru imigranţi care au sosit recent în ţară şi care aveau nevoie de cursuri de limbi
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străine sau competenţe specifice pentru a găsi cu uşurinţă un loc de muncă (bune practici 6 şi
20 privind educaţia).
o



Încurajarea antreprenoriatului tineretului:
o



În ceea ce priveşte integrarea culturală şi ajutor pentru echivalareai competenţelor, mai mai
mulţi nou-veniţi în zonele de studiu ale proiectului au subliniat rolul "gazdelor" de imigranţi
care lucrează în cadrul municipalităţilor din zonele montane, în ajutorarea nou -veniţilor să se
stabilească în zonă (prin acordarea de asistenţă în sarcinile administrative, dar facilitând, de
asemenea, contactele cu locuitorii cu acelaşi profil, etc bune practici 22, ăn domeniul
marketingului teritorial).

Ungt entreprenørskap (UE) este o organizaţie non-profit naţională norvegiană care
funcţionează cu antreprenoriatul în şcoli şi pentru a stimula colaborarea între şcoli şi
întreprinderi. Una dintre activităţile organizate în acest cadru, în zona de munte, este “SUM”
sau "targul tineretului creativ": regiunile montane ale Hedmark/ Sør-Trøndelag organizează,
în colaborare cu UE şi Fjellregion, un mare eveniment anual, unde tinerii îşi arată experienţa
din întreprinderi şi unde în cazul în care întreprinderile vin în întâmpinarea tinerilor.

Crearea de facilităţi pentru înfiinţarea unor noi afaceri în zone rurale şi îndepărtate:
o

Idea unei ‘Regional agency for mountain settlements’ " a fost pilotată în zona de Canavese,
Regiunea Piemonte (Italia), cu sprijinul fondurilor LEADER/FEADR. Agenția are ca scop
punerea în aplicare a dezvoltării sociale și economice prin susținerea creării de noi
întreprinderi, atragerea de resurse spre zonele marginale și creșterea numărului de
întreprinderi care operează în context montan. 11 întreprinderi au fost create drept
rezultat.

Mai multe informaţii
PADIMA – Economic diversification– Final report – Good practice guide – Newsletter
PADIMA – Territorial marketing – Final report– Good practice guide – Newsletter
European mountain Convention 2012, Chambéry, France ’Youth to the top: the mountain path to
the future’ : Declaration – Conference page and presentations
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9. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI

Ce doreşte UE să realizeze?
Promovarea incluziunii sociale, în special prin reducere a sărăciei, avand drept obiectiv scoaterea a
cel puţin 20 de milioane de oameni în afara riscului de sărăcie şi excluziune.

Cum?
Statele membre sunt invitate să abordeze acest obiectiv tematic prin includerea activă a persoanelor
care sunt excluse de pe piaţa muncii, inclusiv a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, prin
sprijin mai bun şi îndrumare, acces la educaţie generală şi profesională şi modernizarea sistemelor
de protecţie socială. Ei doresc să realizeze, în special, o mai bună coordonare a educaţiei, sistemelor
de protecţie socială, precum şi politicile pieţei forţei de muncă. Ei doresc, de asemenea să promoveze
accesul la servicii de interes general durabile, de înaltă calitate, inclusiv la servici legate de
sănătate.
Fondul Social European (FSE) poate oferi venituri complementare, pentru o perioadă limitată de
timp, dar numai ca parte a unei abordări largi, având ca obiectiv integrarea pe piața muncii.
Angajarea în sistemul public poate fi acceptată doar ca o măsură tranzitorie, cu scopul de a spori
abilitățile, competențele și calificările oamenilor și, astfel, a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de
muncă. Toate Statele Membre sunt invitate să creeze, să actualizeze și să facă uz de „hărți ale
sărăciei” când elaborează și implementează strategii integrate, pentru a se asigura că se ţine cont şi
de grupurile și zonele defavorizate. Aceste hărți trebuie să fie elaborate la o scară relevantă pentru a
evidenția provocările specifice ale zonelor de munte, cât de mult este posibil.

Cum pot munţii contribui?
Muntii sunt atât cămin pentru comunităţile marginalizate cat şi teritorii primitoare pentru refugiaţi şi
migranţi din toată lumea:
-

Camine pentru comunităţile marginalizate deoarece oamenii care trăiesc multe din satele de
munte sărace, în special din estul şi sudul Europei, au condiţii foarte dificile. În cele mai
îndepărtate colţuri ale Carpaţilor, accesul la apă şi energie electrică nu este garantat.
Oamenii trăiesc din agricultura de semi-subzistenţă şi sunt foarte sensibili la orice schimbare
de mediu sau socială.
- Teritorii primitoare deoarece unele teritorii îndepărtate au dezvoltat iniţiative pentru a primi
o varietate tot mai mare de locuitori noi. Aceştia pot fi refugiaţi, migranţi din străinătate, în
general, sau din ce în ce mai mult datorită crizei economice, oameni care s-au mutat departe
şi se deplasează înapoi la munte, transformand o casa de vacanta (de multe ori vechea "casa
a familiei") într-o locuinţă permanentă . Un alt grup este format din oameni care nu sunt de
la munte şi care se muta acolo în căutarea unei vieţi mai bune, mai silenţioase şi mai
sănătoase, uneori dupa ce au pierdut locul de muncă de la oraş. Toate aceste tipuri de
oameni ar putea începe agricultura (din nou) sau să creeze o mică afacere. Pentru zonele
montane, aceste persoane sunt locuitori noi, care pot dinamiza dezvoltarea locală într-un
context de depopulare.
Alte probleme sunt legate de ocuparea forţei de muncă, care este sezonieră şi / sau necesită
calificări reduse. Oamenii angajaţi în acest fel pot suferi de insecuritate socială, în special a tinerilor,
în special în zonele turistice în care standardele de viaţă şi costurile de trai sunt destul de mari.
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În cele din urmă, zonele montane se confruntă cu dificultăţi de multe ori pentru a menţine serviciile
existente din cauza rentabilităţii lor slabe şi nevoia de a răspunde la nevoile noi sau modificarea
populaţiei locale. Actuala concentrare teritorială a serviciilor de interes general (SIG), conduce la un
cerc vicios de deteriorarea în continuare a calităţii dispoziţiilor care, la rândul său, scade cererea
pentru serviciile existente.

De ce au nevoie pentru a contribui?
Sărăcia şi excluziunea socială în zonele de munte provin de la depopulare, dezmembrare înceată a
comunităţilor şi a serviciilor conexe, precum şi venituri mici şi locuri de muncă nesigure. Nevoile şi
strategiile pentru a aborda aceste nevoi variază de la un lanţ montan la altul. Serviciile sunt critice în
majoritatea zonelor de munte, precum şi modernizarea sectorului agro-alimentar şi dezvoltarea
accesului pe piaţă, care constituie baza esenţială pentru alte activităţi economice, în special în zonele
cele mai sărace ale munţilor din Europa de Sud-Est şi unele zone mediteraneene. În aceste zone
defavorizate economic, modernizarea sectoarelor agro-alimentar şi forestier, prin măsuri descrise
în priorităţile 1 - 3, sunt esenţiale pentru a construi o economie de munte care să ofere mai multă
siguranţă şi activităţi generatoare de venit pentru localnici şi care să încetinească exodul, în special al
tinerelor generaţii.
Muntii au nevoie de o legislaţie care să acorde prioritate SIG. Cadrul legislativ trebuie să fie pus în
aplicare şi să precizeze serviciile care trebuie să fie furnizate şi standardele minime de furnizare ale
acestora. Deoarece tehnologiile şi necesităţile clienţilor evoluează în timp, adaptări constante ale
cadrelor respective sunt necesare. După cum s-a menţionat de mai multe ori înainte în acest
document, noile TIC ar trebui să fie lansate în zonele montane şi rurale, în vederea îmbunătăţirii
accesibilităţii acestora şi potenţialului economic. Schimbarea în legislaţie în acest domeniu ar trebui
să fie precedată de o evaluare a impactului teritorial, ţinând seama de particularităţile zonelor
montane. Autorităţi independente de reglementare ar trebui să fie instalate, pentru a verifica dacă
serviciile universale sunt furnizate după cum este prevăzut în legislaţie. În plus, normele privind
ajutoarele de stat trebuie să faciliteze dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru furnizarea de
servicii. Este necesar să se concentreze asupra distribuţiei spaţiale a serviciilor în cadrul unei regiuni.
O politică solidă de amenajare a teritoriului poate contribui la promovarea SIG şi activităţi
economice descentralizate vor contribui la menţinerea cererii pentru servicii. În cele din urmă,
abordări noi şi inovatoare pentru a oferi servicii trebuie să fie dezvoltate în mod proactiv. TIC
trebuie să fie folosite în cel mai bun mod cu putinţă, precum şi sinergiile posibile între diferite reţele.
Odată ce aceste condiţii sunt îndeplinite, munţii trebuie să fie sprijiniţi în funcţiile lor de integrare,
prin politici solide primitoare, promovarea economiei sociale, ajutând oamenii să se integreze şi
îmbunătăţirea condiţiei sociale a lucrătorilor de munte, în special tinerii. Ei au nevoie de o mai bună
educaţie şi programe de învăţare continuă pentru a ajuta oamenii să îşi dobândească competenţele
necesare pentru ca ei să găsească locuri de muncă, la toate vârstele (aşa cum s-a discutat mai ales în
cadrul priorităţii 10).

Exemplu de acţiuni / practici / politici / proiecte care ar putea îndeplini acest obiectiv


Sporirea accesului la servicii de interes general durabile şi de înaltă calitate, inclusiv de
îngrijire a sănătăţii - unele iniţiative interesante au fost puse în aplicare:
o

Transport:
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o

o



Sogn og Fjordane County (Norvegia) este un membru al "Uniunii Europene pentru
reţele de siguranţa (ESCON)". Un program pus în aplicare în acest cadru, numit
"acasă în siguranţă, pentru 50 de coroane" se adresează tinerilor între 16 şi 24 de
ani, grupul de persoane cel mai frecvent implicate în accidente. Linii de autobuz
circulă sâmbătă seara (ziua cu cele mai mari numere de accidente) de la centrele
urbane, care au o şcoală secundară superioară în zonele rurale, inclusiv la munte.



În zona centrală Doubs (Franţa), un sistem de transport la cerere, TADOU, a fost
dezvoltat pentru a permite locuitorilor din această zonă puţin populată să se
deplaseze în interiorul zonei şi la staţiile de autobuz de conectare cu cel mai
apropiat oras.

Nevoile zilnice:


Iniţiativa “Wolfach bringt's” (Germania), a fost concepută pentru a îmbunătăţi
accesibilitatea la bunurile de bază, pentru a consolida modelul local de vânzare cu
amănuntul şi servicii şi a genera noi modalităţi de a distribui alimente. 8 - 15
retaileri locali au participat, inclusiv supermarketuri, brutării mici, macelarii,
farmacii şi fermieri cu vânzări directe. Localnicii ar putea comanda produse
alimentare de pe internet, precum şi prin telefon, fax sau catalog. Serviciul local de
asistenţă geriatrică a luat marfa de la furnizori diferiţi şi a distribuit-o.



Programul MERKUR din Norvegia a fost creat pentru a sprijini comercianţii cu
amănuntul din zonele cu o scădere a populaţiei şi cu distanţe lungi către alte
oportunităţi de vânzare cu amănuntul. 11 consilieri din întreaga ţară îndeplinesc o
serie de servicii cu scopul de a sprijini dezvoltarea afacerilor, oferă consiliere cu
privire la cum să se obţi nă preţuri mai bune la vrac atunci când se comandă
produse, cum se aleg produsele şi cum să se elaboreze noi oferte.

Sănătate: Populaţiile de la munte sunt adesea departe de centrele de îngrijire a sănătăţii şi
spitale. În locurile cele mai îndepărtate, proceduri de urgenţă trebuie să fie implementate
pentru a asigura transportul rapid la cel mai apropiat spital. În afară de situaţiile de urgenţă,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătăţii trebuie să fie profesionalizată .


o



În regiunea Dalarna, Suedia, prin iniţiativa Health and Social Care College, angajatori
privaţi, furnizori de formare profesională şi autorităţi publice au dec is să facă faţă
provocării de a furniza servicii on-site de foarte înaltă calitate pentru pensionari.
Iniţiativa are drept scop dezvoltarea şi adaptarea competenţelor personalului
existent şi instruirea generaţiilor mai tinere, astfel încât acestea să poată excela în
serviciu de îngrijire.

Servicii poştale: Proiectul pilot Post Partner Kooperation im ländlichen Raum (Cooperare
între diferite instituţii poştale în zona de munte) a fost realizat de Guvernul Carinthian
(Austria) împreuna cu Camera de Comerţ şi Industrie şi Austrian Post Corporation. Iniţiativa
intenționează să mențină o dispoziție largă pentru serviciile poștale în comunele regiunii
Carintia, prin crearea de servicii "Post.Partner" de către retailerii locali.

Îmbunătăţirea stării sociale a lucrătorilor sezonieri, prin:
o

Formarea de multi- competenţe: unele şcoli de munte si -au dezvoltat " calificări de multi competenţe " iar tinerii sunt educaţi în diferite profesii: acestea sporesc şansele de
angajare a acestora pe tot parcursul anului.

o Combinarea mai multor locuri de muncă cu un angajator umbrelă: în municipiul Luchon
(Pyrénées, Franţa), angajatorii locali (staţii de schi şi o fabrică de hârtie), care doresc să dispună
de personal permanent au semnat contracte pe un an cu persoane care lucrează în staţiunea de
schi pe timpul iernii, când fabrica de hârtie este închisă; şi în fabrica de hârtie pe timpul verii,
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când staţia de schi este închisă. Personalul este angajat de către o organizaţie intermediară care
reprezintă atât angajatorii cât şi anga jaţii.



Sprijinirea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă, în special prin soluții specifice de
instruire și sprijin pentru crearea de întreprinderi de către personoanele (nou) stabilite în
zonele montane. În aceste teritorii, concentrația de locuri de muncă este scăzuta; astfel, în
cazul cuplurilor care se instalează în aceste teritorii, șansele pentru ambii parteneri de a găsi
un loc de muncă pe termen lung sunt reduse. În special, locurile de muncă disponibile pentru
femeile nu sunt foarte diverse și acestea se confruntă cu numeroase dificultăți în găsirea unui
loc de muncă pe placul lor. Implicarea lor în economia locală trebuie să fie încurajată.



Îmbunătăţirea accesului la locuinţe, inclusiv în zonele turistice: oferă locuinţe sociale şi
locuinţe pentru tineri şi lucrători sezonieri, de inchiriat ( e.g. Youth housing in Rhône-Alpes,
Franta );



Facilitarea integrării migranţilor şi "celor ce se intorc":
o

o



Facilitarea integrării femeilor pe piaţa forţei de muncă: regiunile partenere PADIMA sprijină
dezvoltarea sectoarelor de nişă, în care femeile pot obţine un loc de muncă / crea o afacere.
o



În districtul Buskerud, Norvegia, prin " programul de plasare şi imigrare" (Bune practici
PADIMA 19 in domeniul marketingului teritorial) şase municipalităţi şi -au unit eforturile
pentru a crea o platformă de oferte de muncă disponibil e pentru persoanele care caută un
loc de muncă în regiune. Această platformă permite mai multor parteneri şomerii să îşi
găsească un loc de muncă şi se bucură de de succes la nivel local.
În provincia Teruel, Spania, imigranţii sunt ajutaţi să efectueze o revizuire a competenţelor şi,
în funcţie de aceasta precum şi de locurile de muncă necesare în zonă, ei urmează un curs
rapid care îi ajută să obţină un loc de muncă mai repede. Acest lucru este, de asemenea,
făcut în regiunea Dalarna, Suedia, precum şi în districtul Hedmark. Barbatii obţin o formare
mai rapidă şi un loc de muncă mai uşor în sectoarele de întreţinere, ca şoferi, precum şi în
agricultură; şi femeile în sectorul turistic şi de îngrijire a sănătăţii. Acestea nu sunt singurele
sectoare de angajare, acestea sunt doar cele care integrează cel mai bine oamenii.

Iniţiative Albergo Diffuso di Ornica de Cazare & Mic dejun, în regiunea Lombardia (Italia) sau
Drumul ibericilor din sudul Aragon (Spania), au contr ibuit la ocuparea forţei de muncă a
femeilor în sectorul turistic, în acelaşi timp dezvoltând profilul zonei.

Promovarea economiei sociale şi întreprinderilor sociale:
o "Şcoala pentrru surzi" din Al, Norvegia, şi-a dezvoltat o expertiză în programele de predare
pentru copiii surzi. Întors dintr- o călătorie în Kenya, Marit Kolstad Bråten (lider al "proiectului
pentru ajutorarea surzilor"), şi -a unit forţele cu experţii din domeniul TIC de la liceul Folk Al. Ei
au dezvoltat sprijin şi asistenţă pentru copiii de şcoală, fără educaţie, din Kenya şi dorinţa de a
dezvolta o organizaţie de dezvoltare profesională în Al, care să conducă la dezvoltarea
afacerilor în Hallingdal.



Dezvoltare locală condusa de Comunitate:
o



Proiectul "FlyttHit" sau "Mută-te aici" din regiunile muntoase ale Norvegiei a fost demarat pe
baza unei iniţiative locale, în care toate municipalităţile din regiune conlucrează pentru a le
face atractive, astfel încât oamenii se vor muta acolo.

Investiţiile în infrastructură în domeniul sănătăţii, de îngrijire a copiilor, îngrijirea
persoanelor în vârstă:
o

În provincia Torino (Italia), unele ferme au înfiinţat în comun o şcoală agricolă la fermă pentru
copii cu vârsta de 0-6 ani. Compensând lipsa infrastructurii de îngrijire a copiilor în zona de
munte, s-au înfiinţat 3 şcoli, furnizând servicii pentru 18 familii şi prevenind depopularea, cu o
finanţare publică doar în primele etape ale procesului.
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Infrastructuri la scară mică în zonele rurale:
o



În regiunea Aragon (Spania), cele trei provincii din Teruel, Zaragoza şi Huesca colaborează pe
«proiectul Multiservicio rural», în care lucrează împreună cu camerele de comerţ şi
autorităţile regionale a garanta menţinerea activităţilor comerciale în cele mai mici oraşe. Ele
caută să evite depopularea rurală, ajute întreprinzătorii să se stabilească în teritoriu
(majoritatea dintre ei provin din mediul urban), precum şi să garanteze o structură comercială
de bază combinată cu servicii turistice.

Small-scale infrastructures in rural areas:
o

In the Region of Aragon (Spain), the three provinces of Teruel, Zaragoza and Huesca
collaborate on the « Multiservicio rural project » in which they work together with the
provincial chambers of commerce and the Regional Government to guarantee the
maintenance of commercial activities in the smallest towns. They seek to avoid rural
depopulation, help entrepreneurial people to settle in the territory (most of them come from
urban areas) and to guarantee a basic commercial structure combined with tourist services .

Mai multe informaţii:
Euromontana document de poziţie cu privire la serviciile de interes general
PADIMA ghid de bune practici cu privire la diversificarea economică
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10. INVESTIREA ÎN EDUCAŢIE, COMPETENŢE ŞI ÎNVĂŢARE CONTINUĂ

Ce doreşte UE să realizeze?


Reducerea ratelor abandonului şcolar sub 10%;



Obţinerea unui procent de 40% din persoanele cu varsta de 30-34 cu educaţie de al treilea
nivel.

Cum?


Prin reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi promovarea accesului la o calitate bună,
învăţământ primar şi secundar;



Îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi gradului de deschidere a învăţământului terţiar şi
echivalent;



Îmbunătăţirea accesului la învăţarea continuă, îmbunătăţirea competenţelor şi a
competenţelor forţei de muncă şi creşterea importanţei pe piaţa muncii a sistemelor de
educaţie şi formare profesională;



Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi
forestier;

Potrivit CSC, FEDER ar trebui să finanţeze infrastructurile şi FSE activităţile de învăţământ din toate
sectoarele în afară de agricultură şi pescuit, pentru care instruirea ar trebui să fie finanţată de către
FEADR şi EMFF.

Cum pot munţii contribui?

Educaţia şi formarea profesională sunt printre cele mai urgente nevoi pentru comunităţile montane.
PADIMA a arătat că oamenii cu vârsta de 16 ani şi peste din zonele de munte au un nivel de
educaţie scăzut, comparativ cu obiectivele UE şi un nivel de educaţie şi mai scăzut comparativ cu
mediile naţionale actuale. Elevii trebuie să călătorească destul de mult pentru a ajunge la şcoală şi ar
putea să plece de acasă la vârsta de 14-16 ani pentru a merge la scoala. Multe clase de şcoală şi chiar
şcoli întregi au fost închise în zone care sunt slab populate sau zone în care există foarte pu ţini copii.
PADIMA a identificat, de asemenea, o nepotrivire între aspiraţiile tinerilor, furnizarea de
oportunităţi educaţional şi nevoile din economia locală.
Această situaţie face ca tinerii din regiunile montane montane să părăsească zonele lor. Ei rămân de
multe ori în locurile unde au studiat. Cei care nu pleacă au tendinţa de a începe să lucreze devreme în
locuri de muncă care necesită calificări reduse.
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De ce au nevoie pentru a contribui?
În scopul de a dezvolta capitalul uman al acestora, autorităţile responsabile pentru zonele montane
trebuie să investească în sistemele de educaţie şi formare pentru toate părţile populaţiei.
În ceea ce priveşte infrastructurile, care ar trebui să fie finanţate în cadrul FEDR, este necesar să se
mute ramuri ale Unversităţilor sau specializări în zonele rurale şi de munte: exemple pozitive pot fi
văzute la universităţi montane de succes, cum ar fi Universitatea Highlands and Islands din Scoţia sau
învăţământul superior din Hedmark (Norvegia).
În ceea ce priveşte activităţile educaţionale care pot fi finanţate prin FSE, munţii au nevoie de acţiuni
în următoarele domenii:




Regândirea sistemului de învăţământ folosind oportunităţile oferite de TIC, la toate
nivelurile de educaţie şi formare profesională. Exemple pozitive includ:
o

utilizarea creativă a TIC în grădiniţe din Hedmark, Norvegia;

o

Înfiinţarea învăţământului la distanţă în Dalarna (Suedia);

o

Academia Maxim Nord: http://www.highnorthacademy.com/

o

Universitatea Highlands şi Island din Scoţia oferă un masterat part-time on-line în dezvoltarea
montană durabilă, la dispoziţia studenţilor de oriunde din lume. Unii dintre absolvenţii săi
provin din mici comunităţi din zonele montane din alte părţi ale Europei.

Îmbunătăţirea ofertei de învăţământ superior în zonele montane, prin:
o Diversificarea ofertei disponibile de educaţie şi formare, prin furnizarea de educaţie
în sectoarele tradiţionale, precum şi în sectoare extrem de inovatoare, cum ar fi
ingineria, mediul, bazate pe natura şi turism cultural, e-sănătate, energie, îngrijirea
persoanelor în vârstă, bio-economie ...
o Promovarea mobilităţii între şcoli şi universităţi de munte şi alte şcoli şi universităţi
(folosind programul ERASMUS):




Un exemplu este CliChaMor, şcoala de vară de două săptămâni pe tema schimbărilor
climatice din regiunile montane.

Creşterea relevanţei activităţilor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa forţei
de muncă:
o Încurajarea acţiunilor care leagă şcoli şi întreprinderi, cum ar fi în Buskerud, Norvegia:


Companiile din industria lemnului au fost preocupate de îmbătrânirea forţei lor de
muncă şi imaginea negativă a profesiei lor. Ei au mers la scoli pentru a prezenta
profesia lor şi elevii au fost încurajaţi să proiecteze o mică bucată de mobi lier.

o Dezvoltarea de stagii şi ucenicii;
o Utilizarea TIC pentru a oferi acces la o gamă mai largă de conţinut;
o Furnizarea de oferte de formare profesională în cadrul companiilor mici şi mijlocii
(on site): în zonele îndepărtate, angajaţii nu pot călători uşor la centrele de formare
la distanță la distanţă, pe lângă faptul că aceste deplasări sunt costisitoare.
 Camerele de Comerț din Masivul Central (Franța) au dezvoltat o paletă de
300 de programe de formare profesională pe care le pot organiza on site, în
întreprinderi. Aceste programe au fost elaborate în strânsă legătură cu
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companiile în scopul de a răspunde așteptărilor lor. Cursurile sunt propuse
apoi la mai multe companii din acelaşi perimetru geografic, în același timp,
de a reduce costurile (finanțate de FSE).
o Oferirea de formare specifică în sectoarele economice specializate, care sunt bine
reprezentate în economia locală a zonelor montane, cum ar fi turismul, gestionarea
resurselor naturale, produse alimentare sau pentru industria lemnului:


Universitatea din Highlands and Islands oferă, de exemplu, o diplomă de licenţă în
management turismului de aventură .



Politecnico di Milano, cu sprijinul ERSAF și al asociaţiei Advocacy Europa, a creat un
masterat în "Planificarea amenajării teritoriale pentru o dezvoltare durabilă în zonele
montane și cunoaşterea politicilor Uniunii Europene cu impact montan": obiectivul
acesteia este de a instrui profesioniștii specializaţi în aceste chestiuni diverse,
capabili să dezvolte proiecte teritoriale în zonele de munte, în domeni ul economiei,
al turismului şi educației, amenajarea teritoriului și valorificarea produselor
ecologice și culturale.

o Sprijinirea dezvoltării de aptitudini ale populaţiilor specifice, cum ar fi migranţii şi
refugiaţii, favorizând integrarea lor şi şansele de angajare:


Aşa cum s-a mai menţionat, Teruel (Spania) şi Dalarna (Suedia) au dezvoltat cursuri
specifice pentru migranţi, cursuri de limbă şi de dezvoltare a abilităţilor specifice
care să îi ajute să găsască mai uşor un loc de muncă în zonă.

În cele din urmă, în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor în domeniul agriculturii şi silviculturii,
Euromontana a identificat nevoi importante în următoarele domenii:
Agricultură
 Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în managementul afacerilor şi comercializarea
produselor alimentare, cu un accent pe situaţia specifică a micilor ferme montane pluri active;
 Formare pentru a sprijini dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare cu alimente de calitate;
 Dezvoltarea de formare şi de calificare în managementul mediului şi practicilor ecologice;
Silvicultură
 Formare şi informare pentru proprietarii şi managerii de păduri cu privire la întreţinerea şi
exploatarea acestora, cu promovarea unor planuri de gestionare;
 Potrivirea dintre oportunităţile existente de formare şi nevoile reale ale companiilor trebuie
să fie îmbunătăţită, cu mai multă formare la locul de muncă (de exemplu , cursuri de
instruire, burse sau practici în cadrul întreprinderilor, sesiuni de formare) şi cu formare în
cunoştinţele şi practicarea tehnicilor specifice şi avansate, cum ar fi yarding pe cablu.
Mai multe informaţii :
PADIMA – Educaţie şi formare– Raport final – Ghid bune practici – Buletin informativ
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11. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE
EFICIENTE

Ce doreşte UE să realizeze?
Consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative la toate nivelurile, în toate domeniile şi
promovarea principiilor de bună guvernare.

Cum?
Prin investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiei publice şi a serviciilor publice
şi în capacitatea părţilor interesate de a se mobiliza pentru reforma.

Cum pot munţii contribui?
Particularităţile geografice ale munţilor nu se potrivesc neapărat cu graniţele administrative - fie
municipale, regionale sau chiar naţionale. Multe zone montane sunt, de asemenea, regiuni de
frontieră. Administrarea lor necesită o abordare specifică şi o organizaţie eficientă a administraţiei
publice. Formele de guvernare care au fost experimentate în zonele de munte poate aduce lecţii utile
pentru alte zone.
Un exemplu este reprezentat de programele regionale inter-operaţionale pentru masivele din Franţa,
cum ar fi Masivul Central sau Alpi. Un altul este Planul de susținere a economiei montane în Munții
Pirinei, care funcționează într-un context multi-fond. Deasemenea, în mai multe zone de munte din
Italia, dezvoltare integrată a fost livrată cu succes. De fapt, exemplele sunt prea numeroase pentru a
fi citate în aceste pagini!

De ce au nevoie pentru a contribui?
Pentru a îmbunătăţi capacitatea instituţională de a oferi politici pozitive, zonele montane au nevoie
de:




O abordare bazată pe dovezi, care lucrează la o scară adecvată, cu indicatori cartografiaţi la
acea scara.
O abordare de jos în sus, respectând principiile parteneriatului şi subsidiarităţii: toţi actorii
trebuie să fie implicaţi în procesul de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor;
Guvernare specifică care să permită o abordare integrată a dezvoltării:
o mai bună coordonare între diferitele departamente administrative.
o O mai bună coordonare între diferitele niveluri de guvernare şi anume guvernanţa
pe mai multe niveluri: naţional, macro-regional, regional, infra-regional, zone
funcţionale, local.


Regiunea Lombardia şi provincia Sondrio (Italia) au promovat un "plan regional
teritorial pentru Valtellina de mijloc şi înaltă", cu scopul de a promova o cale de
integrare puternică şi participare, încercând să promoveze dezvoltarea teritorială
echilibrată, prin sinergie eficientă între dezvoltarea economică şi durabilitatea
mediului.

o Strategii macro-regionale, la scară de masiv montan (de exemplu în Alpi), în cazul în
care pot oferi o mai bună orientare și coordonare a politicilor implementate de către
mai multe autorități;


Dezvoltarea participării formale a tinerilor în dezvoltarea de strategii politice şi în
organismele de decizie:
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În Scoţia şi în Norvegia, tinerii sunt în mod oficial reprezentaţi printr-un consiliu al
tineretului. Consiliul Highland oferă chiar şi o poziţie timp de un an, plătită, de
"tineret organizator" în consiliul local, care permite tinerilor să -şi exprime ideile în
procesul de luare a deciziilor.
În Alpi, un parlament al tinerilor pentru Convenţia Alpină a fost dezvoltat.
În Rhône-Alpes (Franţa), “Montagne 2040” a fost lansat în 2011 pentru a implica
tinerii în discuţiile despre viitorul zonelor montane din regiune.
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CAPITOLUL 3: Prezentarea etapelor ulterioare ale strategiei „Către munţii 2020”
Noi considerăm că acest prim pas de compilare a experienţelor din proiectele noastre Euromontana
sau experienţele raportate de către membrii noştri din propriile proiecte a fost finalizat. Pentru a
uşura diseminarea şi actualizarea, vom transfera acum conţinutul acestui document pe o pagină
Web:
Am dori să lansăm următoarea fază: Pasul 2: „Îmbogăţirea viziunii montane pentru 2020 şi
construirea de alianţe".
Acest al doilea pas are trei obiective:
-

Să continuăm să îmbogăţim viziunea noastră prin adăugarea de mai multe exemple şi detalii
cu privire la ceea ce se poate face în zonele de munte şi modul în care acestea pot contribui
la strategia UE 2020;

-

Să federăm toţi actorii, organizaţiile şi regiunile care lucrează pentru dezvoltarea durabilă a
zonelor de munte europene;

-

Să aprofundăm analiza noastră prin intrarea în detaliile procesului de dezvoltare a
programelor în fiecare stat membru, regiune şi zonă de munte.Dacă doriţi să vă alăturaţi
acestui proces, puteţi:

If you would like to join us in this process, you can:
-

Contribui cu exemple suplimentare şi idei pentru a îmbogăţi viziunea colectivă asupra
munţilor din Europa şi să fiţi activi în dialogurile cu privire la evoluţiile ulterioare;

-

Comunicaţi despre "Către munţii 2020" prin intermediul, printre altele, link-urilor web, şi,
unde este posibil, traducerilor;

Acest pas 2 se va finaliza către prima jumătate a lunii iunie 2013, când ne-am propus să organizăm,
împreună cu Reţeaua italiană pentru dezvoltare rurală, o conferinţă la Roma, cu privire la politicile
montane pentru perioada viitoare de programare.
Paşi suplimentari vor trebui să fie discutaţi cu membrii Euromontana în următoarele săptămâni, dar
prevedem cel puţin următorii paşi:
-

Pasul 3: "Sprijinirea pregătirii concrete a programelor": în această fază, vom pune în aplicare
acţiuni care răspund nevoilor exprimate de către membri, pentru a ajuta la pregătirea
programelor cu idei noi. Acest pas va începe în luna iunie 2013, cu conferinţa de la Roma.

-

Pasul 4: "Sprijinirea pregătirii concrete a strategiilor de dezvoltare locală", în grupuri de
acţiune locală montane sau în iniţiative de dezvoltare locală.

Diferite evenimente vor fi organizate ca repere ale procesului .

Facem apel la toate autorităţile, persoanele fizice şi organizaţiile interesate de dezvoltarea
montană durabilă să se alăture acestui proces de programare pentru zonele montane!
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TRECEREA ÎN REVISTĂ A MATERIALELOR EUROMONTANA 2007-2013 FOLOSITE PENTRU
ELABORAREA ACESTUI DOCUMENT
European mountain conventions (preparatory documents, conference pages and declarations)
-

2008, Brig, Switzerland ‘How to generate added value from Europe’s mountains?’ : Declaration –
Conference page- Proceedings
2010, Lillehammer, Norway ‘European mountain regions : a spirit of innovation’ : Declaration –
Conference page and presentations – Conference booklet with 11 initiatives - Proceedings
2012, Chambéry, France ’Youth to the top: the mountain path to the future’ : Declaration –
conference background paper - Conference page and presentations – ‘Mountain Youth’ Blog

Other Euromontana annual conferences
-

-

2007 Pietra Neamt, Romania – « Towards integrated Mountain Areas Development and its
recognition in the Common agricultural policy - Shaping the New European Space » - Report
2009, Arantzazu, Basque Country, Spain ‘Europe’s mountain bonus : how land management produces
positive externalities and the related policies and opportunities’– Conference background paper –
report – page with presentations
2011, Inverness, Scotland ‘Sustainable active tourism : mountain regions leading Europe in finding
innovative solutions’– Conference background paper, Conference recommendations on sustainable
mountain tourism – conference page with presentations

Euromontana thematic position papers
-

-

Agriculture and rural development : response to consultation 2011 on the CAP - summary (2011)
Territorial cohesion and regional policy : Response to consultation 2011 on Vth Cohesion report –
Preliminary study: The role of mountain regions and territorial cohesion (2008)
Energy in mountain areas : Full position paper – Summary (2009)
Services of general interest : Full position paper – Summaries for policy makers or stakeholders (2011)
Revision of regional aid guidelines and state aid rules: Taking into account mountain areas (2011)

Euromontana studies on mountain areas
-

Exchange of experience on development initiatives regarding services of general interest (2006)
Challenges of pastoralism: exchange of innovative experiences for a sustainable future (2007)
Develop attractiveness of rural territories through collective strategies: culture and tourism (2008)
The utilisation of mountain wood and the organisation of mountain wood industries (2012)

Project webpages & publications
-

-

Project EuroMARC – Policy recommendations – Guidelines for stakeholders (2010) – NL 1, 2, 3, 4
o December 2009, Maribor, Slovenia Final EuroMARC conference proceedings
Project PADIMA – Policies against depopulation in mountain areas :
o Education and training (2010-2011) : Good practice guide – Final report – Newsletter
o Territorial marketing (2010-2011) : Good practice guide – Final report – Newsletter
o Economic diversification (2011-2012) : Good practice guide – Final report – Newsletter
o Final report « How to improve attractiveness of mountain areas » (2012)
o Dissemination brochures : A brighter future for young people in mountain areas – Attracting
more working people to mountain areas – Increasing attractiveness for retired people (2012)
Project Mountain TRIP – Communication tools in particular brochures on Carpathian fine foods (2011)
Project CYBERSUDOE - ICT good practices of relevance to mountain areas (2011)
Project Move on Green – Newsletter 1 – Newsletter 2 (2012)
Project DANTE – Good practice guide – Newsletter 1 (2012)

Other links and information were provided by Euromontana members. Some translations are available on our
website www.euromontana.org

