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MOVING 
(Valorizarea regiunilor

muntoase prin  interconectare și
dezvoltare verde) este un proiect Orizont

2020. (2020-2024)
 
 

Munții acoperă 36% din 
suprafața europeană și joacă 

un rol esențial ca sursă de bunuri, 
fie publice sau private.

Cu toate acestea, încă sunt considerați
„o coloană vertebrală ecologică a
Europei” care nu este valorizată la

nivelul maxim, din cauza lipsei
cunoștințelor corecte și complete

legate de aspectele complexe
ale acestor regiuni montane, fapt 

ce afectează administrarea lor.
 

Dorim să construim capacitatea de a dezvolta
împreună cu toți cei interesați situații și

contexte pentru politici publice, care pot ajuta
crearea unor lanțuri de valoare noi sau

îmbunătățite, adaptate la nevoile zonei. Aceste
lanțuri de valoare (value chains) la nivel

european contribuie la reziliența și
sustenabilitatea regiunilor

 montane, valorificând capitalul local, 
pentru a  livra bunuri private 

și publice. 

https://www.moving-h2020.eu/
https://www.moving-h2020.eu/
http://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020
https://twitter.com/MOVINGH2020
https://www.facebook.com/MOVINGH2020


MOVING va oferi noi metode
de colaborare pentru

definirea politicilor publice
adaptate regiunilor montane
și a ghidurilor pentru reînoinrea

opțiunilor acestor politici cu
scopul de a îmbunătăți

conectivitatea, durabilitatea și
reziliența acestor zone. 

 
Procesul va fi unul participativ,

de jos în sus, cu implicarea
tuturor factorilor interesați de

lanțurile de valoare, precum și a
factorilor decizionali pe politici
publice de la nivel regional și

european. 

Despre MOVING

MOVING va examina lanțurile de valoare
deja existente în regiunile montane

europene și va evalua, în detaliu, 23 de regiuni
de referință selectate din 16 țări reprezentând
marea diversitate a regiunilor montane din

Europa. 

Proiectul va crea o Comunitate de Practică
la nivel european (CoP) pe tema lanțurilor

de valoare din regiunile montane, bazată pe
platforme cu mai mulți participanți

importanți (Multi-Actor Platforms - MAPs)
care pune la aceeași masă toate părțile

interesate, factorii de decizie și cercetătorii, și
îi implică în co-crearea și validarea
rezultatelor obținute prin cercetare.

Vino în comunitatea
MOVING!

Și tu poți contribui la viitorul regiunilor montane!

La nivel regional, platformele multi-actor (MAPs) vor juca
un rol esențial în analizarea vulnerabilității regiunilor

montane și în evaluarea lanțurilor de valoare din
aceste zone, iar la nivel european, vor co-dezvolta și

valida rezultatele proiectului. 
Prin diferite întâlniri de lucru online și fizice (față în față),

membrii platformelor vor ajuta proiectul să definească o
viziune și o înțelegere comună a conceptelor principale,

să verifice o analiză comparativă a rezilienței și
sustenabilității lanțurilor de valoare, să identifice cele
mai probabile scenarii viitoare printr-un exercițiu de

previziune și, în cele din urmă, să dezvolte procesul de
creare a politicilor publice (Policy Roadmap) pentru
regiuni montane europene reziliente și sustenabile. 

Vei cunoaște oameni interesanți, cu experiență
relevantă la nivel european, și vei putea să

împărtășești experiențe și să înveți lucruri noi!

MOVING va pune în legătură cercetarea, politicile
publice și societatea prin intermediul a 23 de platforme

regionale multi-actor (MAPs) și o platformă la nivel
european. Acestea vor fi forumul de bază pentru

schimburi bi-direcționale de idei, pentru co-învățare și
co-crearea de cunoștințe cu actori importanți la nivel

european și regional. 

Nimeni nu este lăsat în urmă

MOVING va include mai mulți factori interesați pentru a
face posibil ca toate vocile să fie ascultate. MOVING

MAPs vor fi alcătuite din fermieri și producători, furnizori
de servicii, oameni implicați în diferite etape ale
lanțurilor de valoare, factori de decizie din sfera

politică, autorități de la diferite niveluri, cetățeni din
comunitățile locale (în special tineri și femei) și toți cei

interesați de viitorul regiunilor montane. 
 


