Proiectul ECONAT
Obiectivele proiectului:
Prin cooperarea partenerilor europeni, proiectului ECONAT

1. De a transfera o nouă abilitate de a accesa nevoile pieţii de

îşi propune să transfere şi să disemineze rezultatele

muncă în ceea ce priveşte gestionarea Zonelor Naturale

proiectului “NATURA-NET” pentru ca acestea să devină

Europene si Reţelei Natura 2000, folosind rezultatele

punctul de referinţă pentru diseminarea unui nou model şi

proiectului “Natura-Net” (dezvoltat în cadrul programului

unor bune practici de dezvoltare rurală precum şi a unui

Leonardo Da Vinci).

sistem de formare profesională care va permite pregătirea,
calificarea şi accesul la locuri de munca celor mai
dezavantajate grupuri din zonele rurale în domeniul
gestionării sustenabile a zonelor naturale şi Reţelei Natura
2000. În acest mod, proiectul contribuie la rezolvarea
problemelor din acest sector şi la îmbunătăţirea situaţiei

2. De a adapta conţinuturile instrumentelor ce vor fi
transferate la nevoile şi cerinţele grupurilor ţintă ale
proiectului.
3. De a promova integrarea conţinuturilor teoretice în
activitatea practică la locul de muncă.

lipsei de formare profesionale şi acces la locuri de muncă
pentru grupurile ţintă din ţările în care se va realiza
transferul.
Pentru mai multe informaţii despre proiect va rugăm să
vizitaţi site-ul: www.econat.info

4. De a realiza transferul rezultatelor către noi contexte socioculturale şi lingvistice.
5. De a încuraja implicarea în dezvoltarea proiectului a tuturor
actorilor din domeniul mediului, centrelor de formare
profesională şi educaţie non-formală, grupurilor locale de
acţiune, instituţiilor publice şi private, etc.
6. De a promova principiul egalităţii de şanse în domeniile de
muncă vizate de proiect.
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Activități ȋntreprinse

Vizită parteneriatului la:

Parteneriatul Transnațional

Gullfoss şi Geysir

diferite activități au fost

După finalul ȋntâlnirii din prima zi, membrii parteneriatului au

ȋntreprinse de către parteneri in diferite ȋmprejurimi de

vizitat cele mai importante locuri naturale din ȋmprejurimi:

impact, precum şi ȋn cadrul parteneriatului.

Gullfoss şi Geysir.

Parteneriatul a funcționat sub conducerea promoterului

În a doua zi a ȋntâlnirii, partenerii au avut parte de o vizită de

După demararea proiectului,

(Espazo Ensina SL) de la bun ȋnceput. Membrii au lucrat
ȋntr-o manieră de cooperare pentru pregătirea diferitelor
produse şi materiale referitoare la proiect.

studiu la Parcul Național Þingvellir. Cercul de Aur este un
traseu turistic popular ȋn Islanda de Sud, acoperind
aproximativ 300 km de la Reykjavík ȋn Islanda Centrală şi
ȋnapoi.
Cele trei opriri principale pe traseu au fost parcul național
Þingvellir, cascada Gullfoss (care ȋnseamnă „cascada de
aur”), şi valea geotermală activă a Haukadalur-ului, care
cuprinde ghiezerele Geysir şi Strokkur.

Întâlnirea Transnațională II:

Laugarás-Reykjavik 2012
A 2-a sesiune transnațională s-a desfăşurat ȋn iunie ȋn partea de sud-vest a Islandei.
Între 5 si 6 iunie s-au realizat diferitele obiective pentru implementarea proiectului, aşa cum se prezintă ȋn activitățile
principale ale ordinii de zi:


Prezentarea conținutului şi formatului Buletinului Informativ I, aprobarea design-ului Buletinului Informativ ce trebuie
folosit şi pentru viitoarele buletinele informative ale proiectului;



Prezentarea paginii de internet a proiectului www.econat.info şi stabilirea dezvoltării conținutului pentru pagina de
internet;



Prezentarea informațiilor despre proiect din baza de date ADAM;



Raportarea progresului cu privire la semnarea scrisorilor de adeziune, organizarea sarcinilor de publicitate şi
diseminare;



Au urmat discuții despre schimbările necesare de buget, activitățile de pilotare şi cele două ghiduri ce trebuie
elaborate ca rezultat final.



Partenerii au fost informați cu privire la timpul de lucru şi la termenele limită ale proiectului.



Planul de acțiune a fost stabilit: responsabilitățile şi rolurile, activitățile ce trebuie pregătite, precum şi scopurile ce
trebuie atinse.
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Activități de diseminare:
Lansarea Proiectului

ECONAT la

Consiliul

ECONAT la târgul de proiecte din Spania:
DISEMINARE ÎN TOATĂ EUROPA

Oraşului Reykholt
Pe 6 iunie, prezentarea proiectului a avut loc la nivel local

Pe 22 martie 2012, proiectul ECONAT a fost prezentat la

prin organizarea unei ȋntâlniri pentru publicul larg şi pentru

conferința Uniunii Europene de diseminare a proiectelor şi la

principalele grupuri țintă din municipalitatea locală.

târgul de proiecte din Bilbao, Spania.

Partenerul

municipalității.

Toți participanții la conferință au fost informați pe scurt

Reprezentanţii prezenți la ȋntâlnire au manifestat interes

despre proiectele care au fost diseminate la târg şi la

pentru proiect şi aşteaptă cu nerăbdare rezultatele finale ale

conferință, organizate de Fondo Formacion Euskadi. În

acestuia. Partenerul gazdă va coopera cu municipalitatea ȋn

numele parteneriatului proiectului ECONAT, partenerul

viitorul apropiat şi va furniza actualizări despre progresul

estonian Siksali Development Centre a distribuit fluturaşi

proiectului.

despre proiect şi a oferit explicații pentru cei interesați.

gazdă

a

explicat

proiectul

S-a stabilit o discuție interesantă ȋntre diferiții participanți
despre posibilitățile turistice ale zonelor naturale, precum şi

Broşura proiectului

despre necesitatea de a le menține.

Broşura proiectului a fost finalizată şi este un material
folositor pentru toți partenerii ȋn vederea diseminării
proiectului ȋn limba țărilor lor. Aceasta este disponibilă ȋn
engleză şi limbile țărilor partenere: spaniolă, bulgară,
română, estoniană şi islandeză.

Pagina de internet a proiectului
www.econat.info
Baza de date ADAM www.adam-europe.eu
Informațiile despre proiectul ECONAT se pot găsi şi ȋn baza
de date ADAM – portalul proiectelor şi produselor pentru
programul Leonardo da Vinci.

Pagina de internet a proiectului www.econat.info a fost
lansată şi oferă informații despre proiect, parteneriat şi
activități. Pe măsură ce apar rezultatele proiectului, acestea
vor fi adăugate pe pagina de internet. Site-ul este disponibil
ȋn toate limbile partenerilor, precum şi ȋn engleză.
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Ştiri interesante ȋn cadrul sectorului

ŞTIRI
Ministrul Mediului reprezintă Estonia la Congresul Mondial al Conservării Naturii
Ministrul Mediului Keit Pentus-Rosimannus a
reprezentat Estonia la cel de-al V-lea Congres
Mondial al Conservării Naturii care a avut loc ȋn
Coreea de Sud. Acesta este un congres al celei
mai extinse organizații mondiale de conservare a
mediului şi naturii care are loc o dată la patru ani.
Principalul subiect al congresului este legătura
naturii cu mediul de viață şi activitățile de zi cu zi
ale oamenilor.
În cadrul acestui eveniment, Ministrul Mediului Pentus-Rosimannus va oferi o prezentare de deschidere a
panourilor de discuție pe două zile. Pe 9 septembrie, Ministrul estonian al Mediului va oferi o prezentare
de deschidere ȋntr-un panou care va discuta concordanța dintre creşterea economică şi dezvoltarea
favorabilă naturii. Marți, pe 11 septembrie, Ministrul Mediului va oferi o prezentare de deschidere ȋntr-un
panou despre lucrarea de conservare transfrontaliera a naturii.
Alte subiecte importante ale conferinței sunt conservarea şi restaurarea habitatelor, serviciile şi atracțiile
ecosistemelor şi chestiunile de protejare a mărilor.
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii şi Resurselor Naturale (IUCN) este cea mai extinsă
organizație de protecție a naturii şi mediului din lume care modelează fața conservării mondiale a naturii şi
care stabileşte cele mai importante probleme. În cooperare cu oamenii de ştiință şi cu practicienii, Uniunea
ajută şi la dezvoltarea măsurilor pentru rezolvarea problemelor. Uniunea are mai mult de o mie de membri.
Republica Estoniană este membră a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii şi Resurselor
Naturale din 2007. În plus, Fondul Estonian pentru Natură aparține de asemenea Uniunii.
Toate acordurile despre conservarea mondială a naturii au fost elaborate de

IUCN, de exemplu,

convențiile despre biodiversitate, despre comerțul speciilor pe cale de dispariție şi despre zonele umede.
Una dintre cele mai cunoscute activități ale Uniunii este fără ȋndoială emiterea de cărți roşii ale Uniunii
Internaționale pentru Conservarea Naturii şi Resurselor Naturale, reȋnnoite ȋn fiecare an.
Din delegația estoniană mai fac parte şi Hanno Zingel, Consilier pentru Conservarea Naturii, Taimo
Aasma, Şeful Departamentului pentru Conservarea Naturii, şi Annikky Lamp, Consilierul Ministrului.
08.09.2012
http://www.envir.ee/1189371
Sursa: Pagina de internet: Ministerul Mediului
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Populația consideră că starea mediului ȋnconjurător din Estonia este una bună
Ministerul Mediului a introdus un studiu despre gradul de conştientizare asupra mediului ȋnconjurător ȋn
rândul populației estoniene. 85 la sută din populație a oferit o evaluare bună sau foarte bună stării
mediului ȋnconjurător din Estonia.
Cercetările recente au indicat felul ȋn care oamenii
evaluează mediul ȋnconjurător estonian, ce probleme
observă aceştia şi care sunt prioritățile lor ȋn domeniul
energiei.
Cea mai bună evaluare a fost oferită posibilităților de a
studia natura atât prin cursuri despre natură, cât şi ȋn mod
independent.

Disponibilitatea

apei

potabile

curate,

gestionarea deşeurilor şi aprecierea valorilor naturale au
fost considerate de asemenea ca fiind bune.
Conform Ministrului Mediului Keit Pentus, conservarea naturii poate adesea să creeze opinii opuse, de
aceea s-a cerut un feedback din partea participanților la studiu cu referire la ceea ce consideră aceştia că
este esențial pentru conservarea naturii. 98 dintre respondenți consideră că această conservare a naturii
este benefică, pe când 77 % consideră că ȋn cazul ȋn care există două opțiuni – conservarea mediului
ȋnconjurător natural sau dezvoltarea activităților profitabile din punct de vedere economic

– mediul

ȋnconjurător natural nu ar trebui sacrificat. "Acest lucru dovedeşte faptul că deşi estonienii sunt considerați
a fi foarte pragmatici, anumite valori şi menținerea lor sunt totuşi mai importante pentru noi. Este de
asemenea necesar să menționăm că pentru majoritatea oamenilor conservarea naturii nu este ceva ce li
se impune din afară. 81 % sunt de acord cu faptul că strea mediului ȋnconjurător are o legătură directă cu
calitatea vieții oamenilor," a spus Ministrul Mediului Keit Pentus.
Poporul estonian este cel mai critic ȋn domeniile de poluare industrială majoră, de curățare a mărilor şi de
planificare a unor mine noi. În această chestiune, există o diferență clară ȋntre variatele regiuni ale
Estoniei. Locuitorii Tallinn-ului sunt cei mai critici cu privire la curățarea aerului şi apei mărilor, pe când
oamenii din Districtul Ida-Viru se preocupă mai mult cu privire la apa potabilă curată şi calitatea aerului.
Studiul a arătat că poporul estonian consideră ȋn general că este conştient de starea mediului ȋnconjurător.
În comparație cu studiul din 2010, evaluarea gradului de conştientizare a societății asupra mediului
ȋnconjurător a crescut. Posibilitățile de relaxare şi de practicare a sporturilor ȋn natură prin drumeții şi
cursuri de studiu sunt ȋncă populare. Mai mult de jumătate din respondenți (61 %) s-a prezentat la diferite
cursuri despre natură ȋn ultimele 12 luni.
Disponibilitatea informațiilor de mediu despre Estonia a fost ȋmbunătățită ȋn permanență – 64 % din
populație consideră că informațiile sunt complet sau parțial disponibile. Numai 3 % au declarat opusul.
La studiu au participal persoane cu vârste cuprinse ȋntre 15-74 ani. Numărul respondenților a fost de 1005,
iar rezultatele pot fi extinse pentru populația relevantă din Estonia. Studiul a fost organizat de către
Ministerul Mediului şi condus de către Turu-uuringute AS.
02.08.2012

http://www.envir.ee/1188164

Sursa: pagina de internet: Ministerul Mediului
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Planul de Dezvoltare al Conservării Naturii a fost aprobat după pregătiri lungi ȋn
Estonia
La sfârşitul lunii iulie, guvernul a aprobat Planul de Dezvoltare al Conservării Naturii până ȋn 2020,
prezentat de către Ministrul Mediului Keit Pentus, care specifică punctele majore ale dezvoltării ȋn
domeniile legate de conservarea naturii. În anii care urmează, cele mai importante aspecte din domeniile
mediului ȋnconjurător vor fi educația de mediu, protejarea biodiversității şi utilizarea mai durabilă a
resurselor naturale.
"Etapa conservării naturii ȋn Estonia, acolo unde singura posibilitate pentru conservarea şi gestionarea
naturii a fost organizarea domeniului cu ordine şi restricții naționale şi stabilirea zonelor stricte de
conservare, va fi ȋn curând de domeniul trecutului . Până acum, aproape o cincime din teritoriul Estoniei
este acoperit cu variate zone de conservare şi ȋn locul stabilirii lor adiționale, ne vom asigura că aceste
zone vor fi bine gestionate. Atitudinea conform căreia natura trebuie protejată nu numai ȋn zonele de
conservare, ci şi ȋn afara granițelor acestora trebuie să devină esențială," a explicat Ministrul Mediului Keit
Pentus. "Natura noastră este foarte bogată şi include mlaşini bine păstrate, păduri primitive, lunci de
coastă şi ȋmpădurite, cu speciile lor caracteristice, care au devenit foarte rare ȋn alte părți," a adăugat
acesta.
Conform Ministrului, conservarea contemporană a naturii pune accentul, pe lângă gestionarea tradițională
a naturii, pe promovarea gradului de conştientizare a oamenilor asupra mediului ȋnconjurător şi pe
utilizarea durabilă a resurselor naturale. "Educația de mediu are un rol esențial aici, deoarece putem
gestiona şi proteja mai bine natura dacă o cunoaştem," a spus Pentus.
Planul complet de Dezvoltare al Conservării Naturii este un document strategic, al cărui obiectiv este de a
asigura o planificare sistematică a activităților de conservare națională a naturii, de utilizare echilibrată a
resurselor naturale şi de conservare a speciilor şi habitatelor. Planul de Dezvoltare al Conservării Naturii
include conservarea clasică a naturii, precum şi alte domenii referitoare la protejarea naturii. Planul de
Dezvoltare va furniza informații pentru planificarea resurselor financiare şi va reprezenta baza pentru
ȋmbunătățirea Planului Național de Acțiune pentru Mediu din Estonia ȋn 2007-2013.
Apar câteva exemple de activități ale Planului de Dezvoltare pentru gradul de conştientizare a oamenilor
asupra mediului ȋnconjurător prin educația de mediu la toate nivelurile de dezvoltare educațională ale
cercetării conservării naturii, prin organizarea turismului durabil de mediu, asigurarea condițiilor favorabile
pentru specii şi habitate şi pentru versatilitatea peisajelor naturale, organizarea protejării obiectelor
naturale, compensarea restricțiilor conservării naturii şi sprijinirea activităților de conservare a naturii.
Activitățile esențiale ȋn domeniul utilizării resurselor naturale sunt, de exemplu, luarea ȋn considerare a
valorii serviciilor ecosistemelor ȋn utilizarea mediului ȋnconjurător, moderarea impactului de reducere a
versatilității produs de minerit şi gestionarea surselor regenerabile de energie, asigurarea siguranței
biologice şi atenuarea impactului negativ al transportului.
De exemplu, până ȋn 2020, zona biotopilor culturali gestionați precum luncile de coastă şi cele ȋmpădurite
va creşte cel puțin de două ori. Comunitățile culturale dezvoltate cu impact uman sunt extrem de
valoroase pentru conservarea diversității speciilor şi peisajelor. Recuperarea lacurilor şi bălților este de
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asemenea planificată să crească până la 10.000 de hectare. Măsurile care facilitează ȋmbunătățirea
educației de mediu şi a gradului de conştientizare ar fi utilizarea mai largă a soluțiilor IT (cum ar fi
aplicațiile practice pentru telefoanele smart) şi creşterea posibilităților pentru studiile ȋn aer liber.
26.07.2012
http://www.envir.ee/1188164
Sursa: pagina de internet: Ministerul Mediului

" Formarea vocațională, calificarea şi crearea locurilor de muncă privind
managementul durabil al Rețelei Natura 2000"

Cursul de Formare Pentru Ghizi
În primăvara lui 2012 NGO Lahemaa Ecotourism ȋn colaborare cu Universitatea Tartu, au organizat un
curs de formare pentru ghizi, finanțat de Fondul Social al Uniunii Europene.

13 persoane au absolvit

cursul şi 10 dintre acestea au devenit ghizi locali autorizați, lucru care ȋi va ajuta ca după un an să aplice
pentru calificarea de ghid național. Acum, un nou curs de formare, organizat de Universitatea Tartu, este
pe punctul de a ȋncepe, pentru persoanele ȋn vârstă (50 – 74 ani) şi pentru tinerii care nu au un loc de
muncă (16-24 ani). Cursul este organizat ca şi formare adițională şi curs de reformare, cu un număr total
de 14 zile, şi cu examene (160 ore ȋn total). Subiectele ce vor fi abordare ȋn timpul cursului includ:
•

Interpretarea naturii

•

Servicii turistice (comunicarea turist – mediu ȋnconjurător)

•

Mişcarea durabilă ȋn natură

•

Turismul păsărilor şi etica ghidului turistic

•

Relațiile dintre oameni şi natură

•

Siguranța ȋn timpul drumețiilor (acordarea primului ajutor)

•

Sistemul de gestionare a zonelor protejate

•

Organizarea unei drumeții

Cursul nu va avea ca scop direct ȋnvățarea despre natură, ci mai degrabă despre diferitele metode de
interpretare a naturii şi peisajelor şi gradul de conştientizare din rândul participanților.
Informațiile suplimentare pot fi găsite la adresa: kristina.gudinas@ut.ee
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Evaluare şi impact

Proiectul ECONAT
Diferitele acțiuni care au fost ȋntreprinse de către parteneri până acum au fost:
1.

Semnarea scrisorilor de adeziune cu diferitele entități publice.

2.

Prezentările ȋn cadrul şcolilor, Asociațiilor, municipalităților locale şi altor părți interesate.

3.

Crearea paginii de internet a proiectului ş diseminarea sa.

4.

Elaborarea broşurii proiectului.

5.

Legăturile paginii de internet cu diferitele site-uri ale partenerului şi vice versa.

6.

Informațiile despre proiect incluse ȋn baza de date Adam a programului de ȋnvățare pe tot parcursul
vieții.

7.

Trimiterea de notificări despre proiect căre părțile interesate, inclusiv către grupurile de discuții
online.

8.

Diseminarea ȋn cadrul conferințelor şi evenimentelor naționale şi internaționale.

9.

Informațiile despre proiectul ECONAT incluse ȋn fluturaşul de proiecte distribuit ȋn cadrul diferitelor
evenimente naționale şi internaționale.

10.

Elaborarea materialelor şi activităților de publicitate.

11. Începerea adaptării Noului Design Curricular şi a Ghidului pentru Practica legată de Locul de Muncă
şi a Ghidului Bunei Practici Generale al Rețelei Natura 2000.
După evaluările interne ale sesiunii Transnaționale, rezultatele sunt pozitive şi ȋncurajatoare. Partenerii sunt
de acord cu faptul că ne vom putea atinge scopurile şi că vom avea rezultatele asupra căror s-a convenit.
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