
"Co-crearea viitorului rural": ALDA contribuie la viziunea pe termen lung a Uniunii
Europene pentru zonele rurale

Conferința de două zile, intitulată "Co-crearea viitorului rural", a marcat un moment cheie
pentru a prezenta activitatea desfășurată de partenerii proiectului SHERPA pe parcursul
anului 2022 și pentru a discuta contribuția acestora la viziunea pe termen lung a Uniunii
Europene pentru zonele rurale (LTVRA).

Mai mult din punct de vedere tehnic, conferința s-a axat pe rolul platformelor multi-actor
(MAP) și pe guvernanța multipartită în realizarea LTVRA și a reflectat asupra
sustenabilității MAP-urilor SHERPA după încheierea proiectului. Cu toate acestea, în ce
măsură pot contribui cetățenii în acest sens și cum poate beneficia societatea de pe urma
acestora?

Prezentarea punctelor de vedere ale unei organizații a societății civile, în special în
cadrul sesiunii de discuții "Guvernanța și apartenența la platformele multi-actor" și

în sectorul de politică rurală.

Didier Duboisset (observator extern al ALDA și reprezentant al GAL Pays Vichy Auvergne)
și Valeria Fantini (manager de proiect și șef al hub-ului "mediu" din cadrul ALDA) au
participat la conferință, aducând astfel perspectiva unei organizații a societății civile, în
special în cadrul sesiunii de discuții "Guvernanța și apartenența la platformele multiactor".
Prin urmare, guvernanța joacă rolul principal în cadrul ultimului ciclu al MAP-urilor
(împuternicirea zonelor rurale în procesele de guvernanță pe mai multe niveluri), subliniind
valoarea adăugată a contribuției ALDA la acest aspect specific al proiectului.

În cele din urmă, conferința anuală a fost ocazia de a prezenta cele mai importante
documente de poziție ale SHERPA și MAP privind dimensiunea socială a zonelor rurale,
lanțurile valorice durabile și reziliente, schimbările climatice și utilizarea terenurilor, precum
și digitalizarea.
 
***
Cea de-a treia conferință anuală " CO-CREAREA VIITORULUI RURAL" a proiectului
SHERPA a avut loc la Montpellier (Franța) în perioada 31 ianuarie și 1 februarie 2023.

Despre proiectul SHERPA:

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (Hub-ul sustenabil pentru
implicarea în politicile rurale cu actorii) - (SHERPA) este un proiect de patru ani
(2019-2023) cu 17 parteneri, finanțat prin programul Orizont 2020. Acesta își propune să
adune cunoștințe care să contribuie la formularea de recomandări pentru viitoarele politici

https://www.alda-europe.eu/progetto/sherpa/


relevante pentru zonele rurale din UE, prin crearea unei interfețe știință-societate-politică,
care să ofere un hub pentru cunoștințe și politici.

Pentru informații suplimentare: Website, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram , Youtube
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https://www.linkedin.com/company/rural-interfaces/about/
https://www.facebook.com/RuralInterfaces/
https://www.instagram.com/ruralinterfaces/
https://www.youtube.com/channel/UC3r8V-tCwFVHiOVDlXGHuxg?view_as=subscriber

