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RETEAUA PURPLE  
Noutati de pe Platforma Europeana a Regiunilor Periurbane  

 INTALNIRE DE LUCRU IN  
CADRUL P ROIECTULUI   

PERIURBAN  

SESIUNEA DE  INSTRUIRE  DE  LA SOFI A 
ORGANIZATA IN  CADRUL  PROGRAMULUI   

INTERREG  IVC  

SEMINARUL  DE  LA GRANOLLERS–  SPANI A  

Seminarul a fost organizat in cadrul proiectului EUROSCAPES, pe 
tema instrumentelor si metodologiei pentru patrimoniul cultural si 
istoric. 

 

25-26 Octombrie 2012 
 

Conferinta finala EUROSCAPES 

SAN Marne-la-Vallée Val Maubuée,   

France 

SEMINARUL  DE  LA V ITERBO - ITALI A  

Secretariatul Tehnic Comun al Programului INTERREG IVC a 
organizat la Sofia, un seminar pe tema instrumentelor de comunicare  

Seminarul a fost organizat in cadrul proiectului EUROSCAPES, pe 
tema integrarii instrumentelor de management in Planul de 
Management al Peisagistic. 

13-14 Septembrie 2012 
 

Vizita de studiu 

EUROSCAPES 

Wetzlar, Germania 

 

21-22 Iunie 2012 
 

Seminar 

EUROSCAPES 

Sigulda, Letonia 

 AGENDA 2012  

http://www.euroscapes-eu.org/en.html
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Seminarul de la Viterbo 
 

In perioada 20-21 octombrie 2011, a avut loc la 
Viterbo seminarul organizat in cadrul proiectului 
EUROSCAPES, cu tema ”Instrumentele si 
Metodologia aferente Patrimoniului Istoric si 
Cultural”.  Seminarul a fost organizat de catre 
Universitatea Sapienza din Roma si s-a 
desfasurat in data de 20 octombrie in Sala de 
Conferinta a Provinciei Viterbo, si ulterior, in 
data de 21, la sediul central al Rezervatiei 
Naturale Monte Rufeno din orasul 
Acquapendente. 
 
Participantilor li s-a prezentat un set de bune 
practici in domeniul managementului peisagistic 
din Italia (Lacul Bolsena si situl UNESCO de la 
Val d`Orcia) si din Letonia (patrimoniul istoric al 
orasului Sigulda). 
 
Seminarul a inclus o vizita organizata in orasul 
medieval Torre Alfina si in padurea Sasseto din 
Monte Rufeno. De asemena, a fost prezentata o 
expozitie de fotografii ale peisajului autohton, 
realizate de catre localnici. 
 
Un raport al evenimentului este disponibil online. 
  

 
Platforma Purple 

 
Delegatia proiectului EUROSCAPES a avut o intalnire 
de lucru la Bruxelles, cu reprezentantii retelei „Purple”. 
„Purple” este o plaforma europeana care uneste si 
reprezinta interesele si viziunea Regiunilor Periurbane 
asupra tendintelor si politicilor Uniunii Europene. 
 
„Purple” urmareste indeaproape procesul legislativ si 
dezbaterea despre urmatoarea perioada de programare 
a Uniunii Europene in ceea ce priveste fondurile si 
instrumentele de politica regionala. 
 
Platforma „Purple” este interesata sa afle cat mai multe 
informatii despre proiectul EUROSCAPES si sa creeze 
sinergii pentru a putea reprezenta mai bine nevoile 
zonelor periurbane. Proiectul EUROSCAPES se va 
alatura platformei “Purple”, creand astfel o voce unitara, 
mult mai bine auzita la nivelul Uniunii Europene. 
 
Mai multe informatii despre platforma „Purple” sunt 
disponibile pe site.  

 

Intalnire de lucru in cadrul 
proiectului PERIURBAN - 

INTERREG IV C 
 

Reprezentantii proiectului EUROSCAPES au 
fost invitati sa prezinte progresul  dezvoltarii 
Planurilor de management peisagistic cu accent 
pe imbunatatirea conditiilor de mediu in zonele 
suburbane. Au fost, de asemenea, prezenti la 
acest eveniment, reprezentanti ai Retelei 
„Purple” si ai proiectul „Surf” (finantat in cadrul 
Programului INTERREG IVB). Participantii au 
fost foarte interesati de setul de instrumente/
metodologia planului de management 
peisagistic si de valoarea economica a 
instrumentelor peisagistice. 
Prin schimburi de informatii intre proiecte, au 
fost identificate anumite elemente comune, 
indeosebi in ceea ce priveste atingerea 
obiectivelor Conventiei Europene a Peisajului si 
a Strategiei 2020 a Uniunii Europene cu privire 
la biodiversitate, in care „infrastructura verde” va 
fi incorporata intr-un plan special de “atenuare si 
adaptare la schimbarile climatice, concomitent 
cu promovarea coeziunii economice, teritoriale 
si sociale si pastrarea patrimoniului cultural al 
Uniunii Europene.  

 

http://www.euroscapes-eu.org/en/news/special-issue-newsletter-may-2012.html
http://www.purple-eu.org/
http://www.sustainablefringes.eu/home/home.asp
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Sesiunea de instruire de la Sofia-Bulgaria: 
 
Secretariatul Tehnic Comun al Programului INTERREG IVC a organizat in data de 18 aprilie 2012, la Sofia, 
Bulgaria, o sesiune de instruire pe tema actiunilor si instrumentelor de comunicare. Au fost prezentate cerintele 
programului si modalitatile de evaluare a progresului proiectelor in derulare in ceea ce priveste activitatile de 
comunicare. La aceasta instruire, din partea proiectului EUROSCAPES, au participat dl. Rémi Pain (SAN de 
Marne-la-Vallée - Val Maubuée) si dl. Edoardo Guglielmetti (ENTP). 
 
Raportul evenimentului este disponibil on-line pe site-ul programului. 

Universitatea din Bratislava:  
8 iunie 2012 

 
Universitatea din Bratislava organizeaza o confe- 
rinta locala, vineri, 8 iunie 2012, ca parte a eveni-
mentului ―Week-end-ul parcurilor si gradinilor 
deschise‖. Conferinta se va axa pe valorile 
economice, sociale si naturale ale spatiilor urbane 
verzi.  
 
Pentru mai multe informatii accesati pagina web a 
evenimentului. 

 
 

 

Vizita de studiu din Wetzlar–  
Germania: 

13-14 septembrie 2012 
 

 
Orasul Gießen, initiator al proiectului Lahnpark, este gazda partenerilor proiectului EUROSCAPES, in perioada 
13-14 septembrie 2012. Vizita de studiu va familiariza partenerii cu proiectul si cu exemplele de buna pactica pe 
tema parcurilor naturale periurbane. Unul dintre principalele obiective ale proiectului este sa imbunatateasca 
biodiversitatea prin extinterea suprafetelor agricole, prin actiuni de restaurare si management turistic. In plus, 
vizita de studiu va releva perspectivele dezvoltarii zonei prin intermediul evenimentelor de genul Landesgarten-
schau 2014 (Targul ―State Garden‖).  

Seminar organizat in cadrul  
proiectului EUROSCAPES, 

Sigulda, Letonia: 21-22 iunie 2012 
 

 
Orasul Sigulda va gazdui seminarul 
organizat in cadrul proiectului           
EUROSCAPES in luna unie 2012. 
Pe langa monitorizarea proiectului 
inclusiv managementul financiar al 
acestuia, vor avea loc discutii despre 
planul de management peisagistic al 
orasul Sigulda, metodologia comuna a  

planului de       management peisagistic, analiza 
bunelor practici. Vor fi organizate, de asemenea, diferite 
ateliere de lucru si circuite turistice ale orasului.  
 

Conferinta Internationala de la 
Loures– Portugalia:   

10-11 mai 2012 
 

Conferinta internationala ―Managementul peisaju-
lui regiunilor periurbane – agricultura si abando 
narea terenurilor‖ a fost organizata de Primaria 
Loures din Portugalia, partener al proiectului  
EUROSCAPES. Conferinta s-a axat pe manage-
mentul peisajului periurban care cuprinde zone 
active din punct de vedere agricol sau zone necul-
tivate.  
 
Puteti descarca versiunea PDF a programului 
conferintei pe pagina web a proiectului  
EUROSCAPES.   

 

http://www.interreg4c.eu/news_Communication_Seminar_Sofia_Report.html
http://www.vikendotvorenychzahrad.sk/
http://www.euroscapes-eu.org/en/documents.html
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SEMINARUL DE LA GRANOLLERS—SPANIA 
 

Integrarea instrumentelor de management in cadrul Planului de Management Peisagistic  

22-23 

Martie 

2012 

Granollers  

Spania 

Seminarul cu tema ―Integrarea instrumentelor de management in cadrul Planului de Management Peisagistic‖ 
a avut loc in Spania, in localitatea Granollers, in perioada 22-23 martie 2012. 
Cu sase luni inaintea finalizarii proiectului, acest seminar a oferit oportunitatea unui schimb de experienta si 
bune practici in ceea ce priveste elaborarea planurilor de management peisagistic, precum si a aspectelor ce 
trebuie imbunatatite.  

Managementul proiectului 
 
SAN Marne-la-Vallée - Val Maubuée, liderul proiectului, a 
prezentat partenerilor obiectivele ce trebuie atinse in cele sase 
luni de implementare ramase.  
A fost subliniata importanta respectarii termenului limita de 
inaintare a raportului de progres intrucat Secretariatul Tehnic 
Comun nu va mai accepta derogari de la termenul stabilit. In 
plus, nu vor mai fi decontate sume pentru ―actiunile de disemi-
nare organizate pe plan local, in cadrul Componentei 2‖. 
 
Puteti accesa online informatiile de pe pagina web a proiectului 
EUROSCAPES. 

In prima zi, dupa prezentarea generala a 
stadiului proiectului, expertii tehnici au 
prezentat planurile de management 
peisagistic. Pentru schimb de experienta 
intre proiectele finantate la nivel European 
pe tema managementului peisasgistic, au 
urmat expuneri ale reprezentantilor proiec-
telor PERIURBAN si RURURBAL. Turul la 
fabrica Roca Umbert Arts a precedat ate 
lierele de lucru. Prima zi s-a incheiat cu un 
tur al centrului vechi al orasului.  
In cea de-a doua zi, liderul proiectului a 
deschis lucrarile seminarului, introducand in 
agenda principalul subiect al zilei 
―metodologia comuna de management 
peisagistic‖. Ziua a debutat cu o sesiune 
comuna si un atelier de lucru cu tema 
―Analiza altor Planuri de Management 
Peisagistic‖ coordonat de dl. Manuel Cabral 
(Primaria din Loures/Portugalia).  A urmat  
atelierul de lucru cu tema ―Oportunitati ale 
peisajului rural‖ prezentat de dna. Mada-
lena Neves (Primaria din Loures/Portugalia) 
si sesiunea de lucru pe teme adminstrativ-
financiare condusa de liderul proiectului. 
Finalul seminarului de la Granollers a fost 
marcat printr-o vizita de studiu organizata 
de Consiliul Local la Palou—Raul Congost. 
Puteti accesa online agenda seminarului. 

 

http://www.pilotcities.eu/images/stories/General-follow-up-of-the-project_210.pdf
http://www.pilotcities.eu/images/stories/Granollers_Seminar_FINAL_AGENDA_updated.pdf
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Atelierul de lucru A 
 
A1: Reguli pentru managementul peisajului european: realizarea unei metodologii comune prin intermediul 
schimbului de experienta - Silvia B. D’Astoli si Emanuela Biscotto (Universitatea Sapienza din Italia) 
- O scurta prezentare a unei bunei practici aplicate in Italia 
- Chestionare pentru analiza bunelor practici 
 
A2: ―Spatiile albastre si problematicile specifice: Integrarea finala in Planul de Management Peisagistic‖—Lutz 
Adami (Primaria Wetzlar– Germania) si Simona Monica Pascariu (expert tehnic din partea ADR SE-Romania) 
- Rezultatele atelierului de lucru din Londra 
- Analiza Planului de Management Peisagistic  al orasului Londra 
- Prezentarea activitatii de grup  
- Sumar si concluzii 

Atelierul de lucru B 
 

B1: Bunele practici GIS (Geographic Integrated Sys-
tem): pregatirea publicatiei finale – dl. Sebastien 
Garces si dna. Monika Szulta 
- Analiza chestionarelor 
- Revizuirea bunelor practici in domeniul GIS 
- Forma finala a documentului—propuneri 
 
B2: Activitati pentru indeplinirea indicatorilor stabiliti 
de Planul de Management al Peisajului -  dna. 
Zuzana Hudekova 
 

Atelierul de lucru  C 
 ―Oportunitati in peisajul rural‖ 

– Madalena Neves ( Primaria din Loures- Portugalia) 
 
Partea 1: Reprezentantii Primariilor din Granollers si 
Loures au realizat o prezentare generala a oportunita-
tilor identificate in spatiul rural al teritoriului aflat in 
dezvoltare. 
 
Partea 2: Fiecare partener a prezentat individual prin-
cipalele oportunitati existente din aria sa de interes. 
 
Partea 3: Fiecare partener a prezentat oportunitatile 
detectate in teritoriul sau, obiectivele sustenabile in-
deplinite si masurile specifice ale Convenitei Euro-
pene a Peisajului ce necesita a fi implementate.  
 
Discutiile si concluziile s-au axat pe corectiile nece-
sare a fi facute in procesul de luare a deciziilor si in 
politicile publice, cu scopul de a contribui la imple-
mentarea Conventiei Europene a Peisajului.  

 

Accesarea documentelor si prezentarilor 

 
Accesati aici expunerile si documentele expertilor, 
prezentate la atelierul de lucru, in cadrul seminarului 
de la Granollers. Veti fi redirectionati catre website-ul 
EUROSCAPES, unde veti putea descarca fiecare 
document in format PDF. 

 

Un raport general al seminarului tematic de la Granolles este disponibil pe website-ul proiectului  
EUROSCAPES  

http://www.euroscapes-eu.org/fr/documentation.html
http://www.euroscapes-eu.org/en/news/thematic-seminar-the-integration-of-management-tools-in-the-lmp-framework-in-granollers.html

