
INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Prezervarea peisajului cultural în Munț Carpați prin coop-
erarea între agricultură, îngrijirea peisajului și turism 

Fundal 
Pajiștile de munte din Munții Carpați, sunt puncte de interes (hot spots) 
de biodiversitate cu importanță accentuată din Europa. Sunt necesare 
măsuri extensive de management pentru a le conserva. Cu toate 
acestea, schimbările structurale din sectorul agricol din România, 
amenință aceste pajiști. Amenințările provin fie din abandonarea 
terenurilor si ca atare din reîmpădurire natural a lor, fie din 
intensificarea utilizării pășunilor. Ambele rezultă o pierdere netă de 
biodiversitate. Continuarea utilizării pe scară largă a pajiștilor poate fi 
realizată numai în cazul în care utilizatorii de terenuri sunt în măsură 
să realizeze un venit suficient pentru ei și pentru familiile lor. 
Cooperarea dintre utilizatorilor de terenuri, specialiștii de conservarea 
naturii sau ecologiști și autoritățile locale pot contribui la utilizarea 
durabilă a terenurilor. 

Project 
Scopul proiectului este de a încuraja și a promova abordări de 
cooperare pentru a conserva peisajul cultural în Munții Carpați. Acesta 
ar sprijini utilizatorii pășunilor îmbunătățind condițiile de viață ale 
populației locale (de fermieri) realizând un venit adițional pentru 
continuarea utilizării pășunilor pe scară largă. În cadrul numeroaselor 
evenimente de informare au fost prezentate conceptul și funcționarea  
Asociațiilor de Îngrijrea Peisajului din Germania (DVL). Cu ocazia 
dialogurilor cu autoritățile și cu părțile interesate au fost investigate și 
discutate principalele activități și potențialele surse de finanțare pentru 
o cooperare similară în regiunea țintă. Rezultatele proiectului cuprind
printre altele o nouă metodă de cooperare între diferitele părți 
interesate în regiunea projectului, integrarea măsurilor de finanțare de 
sustinere în Programul LEADER regional, începutul procedurii de 
înființare a unei organizații similare ca LPV în regiunea proiectului cât 
și o broșură care sumarizează cele mai importante pasuri. 

Statutul actual: Decembrie 2017 
 

Țară: România  
Durata: 05/2015 – 12/2017 
Beneficiari: Instituții publice, 
composesorate, organizații de 
dezvoltare regională, fermieri, grupe de 
acțiune locala LEADER din regiunea 
vizată 
Organizația de implementare: 
Deutscher Verband für 
Landschaftspflege (DVL) e.V.,     
Asociația Microregională Pogány-havas 
Regional (PHA) 
Numărul proiectului: 56347 

Supravegherea de specialitate:  
Agenția Federală de Mediu  
(German Environment Agency, UBA) 
Lysann Papenroth 
Tel.: +49-340-2103-6687 
lysann.papenroth@uba.de  

Coordonator de proiect: 
Centrul de servicii pentru AAP proiecte 
(AAP Project service unit) 
Katharina Lenz 
Tel.: +49-340-2103-2243 
katharina.lenz@uba.de  

Programul de asistență consultativă 
(Advisory Assistance Programme, AAP) 
pentru protecția mediului în tările din 
Europa Centrală și de Est, din Caucaz și 
Asia Centrală precum si alte state 
adiacente UE - un program al 
Ministerului Federal pentru Mediu, 
conservarea naturii, pentru construcția 
și securitatea nucleară  

Centrul de servicii pentru AAP proiecte: 
AAP-info@uba.de  

www.uba.de/en/advisory-assistance-
programme  
www.uba.de/en/project-database-
advisory-assistance-programme 

Siteul proiectului: 
https://bit.ly/2KbOqxN

Peisaj cultural în Munții Carpați 
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