
«Спільне створення сільського майбутнього»: ALDA робить внесок у довгострокове
бачення Європейського Союзу для сільських територій

Дводенна конференція під назвою «Спільне створення сільського майбутнього»
відзначив ключовий момент для презентації роботи, виконаної партнерами проекту
SHERPA протягом 2022 року та обговорення їхнього внеску в довгострокове бачення
Європейського Союзу для сільських територій (LTVRA).

Щодо технічної точки зору, конференція була зосереджена на ролі багатосторонніх
платформ (MAP) і багатостороннього управління в реалізації LTVRA, а також
обговорювалася стійкість SHERPA MAP після завершення проекту. Але як громадяни
можуть цьому сприяти і яку користь може отримати від цього суспільство?

Висвітлення перспективи організації громадянського суспільства, особливо під
час секційної сесії «Управління та членство в платформах багатьох учасників»

та у секторі політики сільської місцевості

Дідьє Дюбуассе (Зовнішній спостерігач ALDA та представник GAL Pays Vichy
Auvergne) і Валерія Фантіні (менеджерка проекту та головчиня хабу «навколишнього
середовища» в ALDA) взяла участь у конференції, таким чином представивши
перспективу організації громадянського суспільства, особливо під час секції
«Управління та членство в багатоакторних платформах». Отже, врядування відіграє
головну роль в останньому циклі MAP (розширення можливостей сільських територій
у багаторівневих процесах управління), підкреслюючи додаткову цінність ALDA у
внеску в цей конкретний аспект проекту.

Нарешті, щорічна конференція стала нагодою представити основні моменти з
позиційних документів SHERPA та MAPs щодо соціального виміру сільських
територій, сталого та стійкого ланцюга створення вартості, зміни клімату та
землекористування, а також цифровізації.
 
***
3 щорічна конференція “Спільне створення сільського майбутнього” в рамках проекту
SHERPA відбулася в Монпельє (Франція) з 31 січня по 1 лютого 2023.

Про проект SHERPA:

Сталий хаб для участі в сільській політиці з акторами (SHERPA) — це чотирирічний
проект (2019-2023) за участю 17 партнерів, який фінансується програмою Горизонт
2020. Він має на меті зібрати знання, які сприятимуть формулюванню рекомендацій
для майбутньої політики, що стосується сільських територій ЄС, шляхом створення
інтерфейсу про науку, суспільство та політику, який є центром для знань і політики.

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


Для більш детальної інформації: Website, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ,
Youtube

https://www.rural-interfaces.eu/
https://twitter.com/InterfacesRural
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

