Implicați-vă!

• Dacă sunteți fermier sau consultant în afara
zonelor de învățare dar lucrați în cadrul
sistemelor HNV, verificați inventarul inovațiilor,
pentru a identifica exemple de bune practici care
ar putea să vă folosescă;

Zone de studiu


Parteneri
lansstyrelsen.se/vastragotaland

• Dacă sunteți formator, verificați site-ul nostru
pentru materialele educaționale care ar putea să
vă ajute să înțelegeți sistemele HNV și să le folosiți
ca studii de caz educaționale în dezvoltare rurală și
științele agronomice.

СТЕП

Сдружение за Териториален и Екологичен Просперитет

• Dacă sunteți cercetător, conceptul de agricultură
HNV oferă o zonă de cercetare interdisciplinară
interesantă prin provocările multi și pluri
disciplinare.
• Totă lumea poate să sprijine agricultura HNV prin
vizitarea zonelor de învățare și a altor regiuni HNV
– multe sunt implicate în turism responsabil și
producerea mâncărurilor locale tradiționale.

Proiectul va furniza între 2016 și
2019:

• Un inventar al inovațiilor în fiecare zonă de
învățare;
• O analiză a condițiilor de succes ale procesului de
inovare;
• Un Târg de Inovații pentru a facilita învățarea
părților interesate;
• Un set de materiale educaționale care să antreneze
educatorii și studenții în științele agricole, dezvoltare
rurală și conservare în ceea ce privește conceptele
HNV, provocările și oportunitățile aferente.
• Un Atlas interactiv de inovații fezabile în zonele
HNV;
• Lucrări de cercetare și prezentări.



HNV-Link Agricultură cu
Valorea Naturală
Ridicată:
Învățare, Inovare și
Cunoaștere 20162019

Date de contact:
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj-Napoca
3-5 Calea Mănăștur, Cluj-Napoca, Romania;
mjitea@usamvcluj.ro
http://econ.usamvcluj.ro/cercetare/proiecte-decercetare/hnv-link-2/
www.facebook.com/HNVLink
twitter.com/HNVLink

www.hnvlink.eu

Andrea Szigmond

• Dacă sunteți fermier sau consultant în zona
Dealurile Clujului Est, luați legătura cu
reprezentantul local și aflați cum puteți beneficia
de rezultatele activităților proiectului;

www.hnvlink.eu

Acest proiect este finanțat de Programul
Uniunii Europene Orizont 2020 – programul
de cercetare și inovare

Rețeaua HNV- Link
Rețeaua HNV-Link are drept scop dezvoltarea și
diseminarea inovațiilor care sprijină agricultura cu
valoare naturală ridicată și comunitățile locale prin
creșterea bunăstării fermierilor în condițiile protejării
mediului și a biodiversității.
HNV-Link creează o "rețea de practică, de învățare și de
inovare", prin interconectarea a 10 zone de studiu situate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acestea vor fi
folosite pentru a evalua în practică exemple de inovare
în domeniul tehnic, comercial, social și instituțional.
Una dintre acestea este reprezentată de Dealurile
Clujului de Est, un sit de importanță comunitară
(Natura 2000) situat pe teritoriile administrative ale
localităților Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca,
Jucu, Panticeu, Vultureni și a municipiului Cluj- Napoca.
O zonă de învățare reunește fermieri, asociații
profesionale, ONG-uri precum și autorități locale și de
cercetare/educa ție. Experiențele pozitive ale fiecărei
zone de studiu se vor constitui în elemente din
care celelate pot învăța prin: colaborări; vizite de
studiu; etc.

Ce este agricultura cu Valoare
Naturală Ridicată?
Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată se referă la
acele zone în care activitățile agricole au condus la
dezvoltarea uneia dintre cele mai importante
avuții naționale: o biodiversitate excepțională
recunoscută și apreciată la nivel mondial. La aceasta se
adaugă
importanța culturală și economică deosebită, toate
menținute prin truda și dedicația fermierilor.
Zonele HNV sunt deci o componentă importantă a
agriculturii Europene, sunt renumite pentru moștenirea
culturală, pentru produsele de calitate și locurile de
muncă create în mediul rural.
Zonele de învățare ale proiectului sunt exemple
excelente de agro-ecosisteme HNV:
Regiunea Stara Planina de Vest, Bulgaria;
Insulele Dalmate, Croația;
Thessalia, Grecia;
Causses și Cévennes, Franța
Ținutul Burren, Irlanda
Sitio de Monfurado, Portugalia
Dealurile Clujului Est, România
La Vera, Extremadura, Spania
Vastra Gotaland, Suedia
Dartmoor, Marea Britanie

Cum poate contribui proiectul
HNV Link la dezvoltarea
comunității dumneavoastră?
Agricultura HNV trebuie să fie susținută! Într-o
societate tot mai globalizată amenințările de lungă
durată pun sub semnul întrebării însăși existența
acestor sisteme de producție. Fermierii, cercetătorii și
societatea civilă au deci datoria să identifice soluții
inovatoare pentru a păstra peisajele tradiționale în
viață ca și moștenire pentru generațiile de mâine!
Proiectul își propune să identifice inovațiile care s-au
dovedit a fi fiabile pentru aceste sistem de agricultură.
Poveștile de succes vor fi disponibile gratuit pentru
beneficiul tuturor celor implicați în agricultura HNV.
La nivelul zonei de studiu se vor organiza: sesiuni de
informare a fermierilor referitoare la posibilitățile de
dezvoltare viitoare; sesiuni de formare gratuită;
vizite de studiu gratuite în țară și străinătate; etc.
Alăturați-vă zonelor de învățare prin contactarea
reprezentantului
din
țara
dumneavoastră
(mjitea@usamvcluj.ro). Vizitați zonele HNV virtual sau
personal!

www.hnvlink.eu/learning-areas/

