




1 
 

1. Introducere.....................................................................................................................................................1 
 
2. CE ESTE... un sat inteligent? 
CE ESTE inovația socială? 
CE ESTE economia circulară? 
Context și înțelegere a conceptelor cheie............................................................................................................. 1 
 
2.1 Ce este un sat inteligent? ............................................................................................................................... 2 
2.2 Inovare socială .............................................................................................................................................. 4 
2.3 Economia circulară........................................................................................................................................ 5 
2.4 Economia circulară și inovarea socială în turismul rural............................................................................... 8 
 
3. De ce contează inovația socială și economia circulară pentru satul MEU? ....................................................8 
 
3.1 Rolul satului MEU în regiune...................................................................................................................... 10 
3.2 Satul meu, viața mea și lumea ..................................................................................................................... 10 
3.3 De ce ar trebui să particip?............................................................................................................................10 
3.4 Care este potențialul meu de a mă implica în turismul rural și economia circulară? .................................. 10 
 
4. Studii de caz: 
 
Ionela Lungu – Meșteșugar în lut ..................................................................................................................... 12 
Punct Gastronomic Local - Maria Bidian ......................................................................................................... 12 
Muzeul POPA ....................................................................................................................................................13 
Vin cu vedere .................................................................................................................................................... 13 
Fântâna Aurului Verde ...................................................................................................................................... 14 
DIVERSITATEA ALBINELOR Îmbunătățirea biodiversității prin monitorizarea albinelor .......................... 15 
TABĂRĂ SUN FARM ..................................................................................................................................... 15 
BABA RESIDENCE ......................................................................................................................................... 16 
Birou în pădure .................................................................................................................................................. 17 
WeWilder .......................................................................................................................................................... 18 
Orange Valley ....................................................................................................................................................19 
Asociația Meșteșugarilor Nemteanca ................................................................................................................ 19 
STRATEGIA SMART VILLAGE INSULA KYTHERA .................................................................................20 
BORGOFUTURO...............................................................................................................................................21 
Lanțul valoric local al produselor lactate în zona satelor săsești din Transilvania (Viscri)............................... 23 
SALTY BAG .................................................................................................................................................... 24 
Armoni Upatras – Servicii de protecție a mediului ............................................................................................25 
Kefalas SA ........................................................................................................................................................ 26 
Biomateriale pentru modă, mobilier, ambalaje, automobile și transport ...........................................................26 
Vaillant. 140 de ani de experiență și o atenție deosebită acordată mediului ......................................................27 
Off Grid Italia .....................................................................................................................................................28 
SONENTOR ......................................................................................................................................................28 
Belgia, pe drumul spre o economie circulară ....................................................................................................29 
ECO INOVAȚIA ÎN BELGIA ..........................................................................................................................30 
Fáilte Ireland - Autoritatea Națională pentru Dezvoltarea Turismului............................................................. 31 
Societatea Irlandeză de Organizație Cooperativă (ICOS) ................................................................................32 
Rețeaua de dezvoltare irlandeză .......................................................................................................................32 

 

 

 



2 
 

1. Introducere  

Proiectul SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com se adresează a peste 50 de cetățeni și comunități 
sau alte părți interesate din zonele rurale dezavantajate din țările partenere. Zonele rurale sunt zonele 
situate în afara orașelor și centuri suburbane. Zonele rurale dezavantajate suferă de activitate economică 
scăzută, venituri medii scăzute, situație scazuta a locurilor de muncă, un nivel scăzut de educație și un 
dezechilibru migrațional. Proiectul SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com se adresează 
cetățenilor de peste 50 de ani și comunităților sau părților interesate din zonele rurale dezavantajate din 
țările partenere. Zonele rurale sunt zonele situate în afara orașelor și centuri suburbane.  

Zonele rurale dezavantajate suferă de activitate economică scăzută, venituri medii scăzute, situație scazuta a 
locurilor de muncă, un nivel scăzut de educație și un dezechilibru migrațional. 

Acest manual este creat ca primul dintre cele patru manuale concepute pentru a sprijini grupul țintă în mod 
individual și dezvoltarea socială în mediul lor rural. Întrucât manualele 2, 3 și 4 includ informații mai detaliate 
despre digitalizare, strategii de dezvoltare și antreprenoriat, acest manual se concentrează pe inovarea 
socială și economia circulară în servicii rurale, în lanțul valoric al producției și în antreprenoriat. 

Vom explica termenii cheie care sunt necesari pentru a înțelege conceptul, vom oferi instrucțiuni despre cum 
să vă implicți și pentru a vă ajuta să aflați de ce ați dori să vă implicați. Va fi loc pentru propriile tale parari și 
notări, iar în ultima parte veți găsi povești de succes despre modul în care alți oameni din zonele rurale s-au 
implicat în activități sociale, inovare și în economia circulară. 

Acest manual este printre alte referințe bazat pe o cercetare desktop de proiect și sondaje online care au 
fost în principal desfășurate în partea cea mai defavorizată a țărilor partenere. 

 

2. CE ESTE... un sat inteligent? 

CE ESTE inovația socială? 

CE ESTE economia circulară? 

Context și înțelegere a conceptelor cheie 

 

2.1 Ce este un sat inteligent? 

Deși nu există o definiție legală a unui „sat inteligent” în UE, există o serie de caracteristici distinctive 
asociate conceptului de sat inteligent. Acestea includ implicarea comunității locale și utilizarea 
instrumentelor digitale ca elemente de bază. Conceptul implică participarea localnicilor la îmbunătățirea 
condițiilor lor economice, sociale sau de mediu, cooperarea cu alte comunități, inovarea socială și 
dezvoltarea satului inteligent strategii. Tehnologiile digitale pot fi aplicate la multe aspecte ale vieții și muncii 
în mediul rural zone. Conceptul de sat inteligent sugerează și soluții inteligente atât în public, cât și în privat 
sectoare într-o gamă largă de domenii de politică, cum ar fi îmbunătățirea accesului la servicii, dezvoltarea 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și dezvoltarea și partajarea surselor de energie regenerabilă. La 
nivelul UE, conceptul de sat inteligent este câștigarea pe agendei de dezvoltare rurală. 

Vrei să afli mai multe? Ascultă podcastul pe Smart Villages 

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3  
pentru mai multe informații.  

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3
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Soluțiile smart village pot fi găsite și implementate într-o varietate de domenii tematice. Ce au în comun este 
spiritul de durabilitate în activități, construirea comunității și antreprenoriat. 

 
 

Tabelul 1 – Exemple de măsuri inteligente în zonele rurale. Sursa: Extras din L. Komorowski și M. Stanny, 
„Sate inteligente: unde se pot întâmpla?”, Land, vol. 9(151), mai 2020. 

Tabelul (de mai sus) arată câteva domenii în care soluțiile smart village pot îmbunătăți sectorul public și 
privat servicii si productie. Utilizarea mediilor digitale este comună tuturor măsurilor sugerate și, desigur, 
acestora au o componentă de legătură puternică. Cu toate acestea, cel mai bun instrument de suport 
media/digital are nevoie de actori care sunt dornici și capabili să le folosească într-un mod adecvat și 
competent. Deci, lucrurile țin atât de instrumentele digitale, dar și de factorii de decizie și al cetățenilor unei 
zone rurale. Este importantă stimularea motivației pentru un angajament mai individual, cooperare socială 
și/sau activitate economică. (Vezi și capitolul privind „Inovarea socială”). Instrumentele digitale pot ajuta la 
stimularea, dar și la aplicarea de noi strategii de dezvoltare. 

Pentru a încheia acest capitol, satele inteligente au anumite trăsături: 

• Sunt despre oameni, despre cetăţenii din mediul rural care iau iniţiativa de a găsi soluţii practice care să 
transforme localitatea lor. Se acordă grijă să se asigure că obiectivele de echitate și eficiență sunt echilibrate. 

• Se referă la utilizarea tehnologiilor digitale numai atunci când este cazul – nu pentru că sunt la modă. 
Satele adaptează tehnologiile digitale pentru a servi mai bine comunitatea locală. 

• Sunt despre gândirea dincolo de granițele satului. Multe inițiative care au loc implică împrejurimile rurale, 
grupuri de sate, orașe mici și legături cu orașe. 

• Sunt despre construirea de noi forme de cooperare și alianțe – între fermieri și alți actori rurali, între 
municipalități, sectorul privat și societatea civilă, între de jos în sus și de sus în jos. 

• Sunt despre a gândi pentru tine. Nu există un singur model sau o soluție standard. Proiectare de succes, 
bilanț al activelor locale, profitați de cele mai bune cunoștințe disponibile și faceți schimbarea. 

Cercetare: „Briefing Smart villages: Concept, issues and perspectives for EU rural zones” 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf  

 

O broșură despre inovația digitală și socială în serviciile rurale: 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-
ruralservices_en   

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf  

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-ruralservices_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-ruralservices_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
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Când au apărut mai întâi „satele inteligente”? 

Într-un context global, începuturile conceptului de sat inteligent datează de la mijlocul ultimului deceniu 
privind inițiativele desfășurate în Africa, America Centrală și de Sud și Asia. În UE, noțiunea de sate 
inteligente a apărut după 2016 printr-un manifest în 10 puncte pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele 
rurale. A evidențiat necesitatea de depășire a decalajului digital dintre zonele rurale și urbane și dezvoltarea 
potențialului oferit de conectivitate și digitalizarea în zonele rurale. 

În 2017, publicația Comisiei Europene „Acțiunea UE pentru sate inteligente” a stabilit mai multe politici ale 
UE domenii și fonduri promovând în mod activ conceptul, inclusiv măsurile planificate, adoptând un concept 
holistic și integrator abordarea acestor obiective. Acesta a definit satele inteligente ca fiind „cele (comunitățile 
locale) care folosesc digitalul, tehnologii și inovații în viața lor de zi cu zi, îmbunătățind astfel calitatea 
acesteia, îmbunătățind standardul publicului servicii și asigurarea unei mai bune utilizări a resurselor”. 

 

2.2 Inovare socială 

Inovațiile sociale sunt noi practici sociale care urmăresc să răspundă nevoilor sociale într-un mod mai bun 
decât soluțiile existente, rezultate din – de exemplu – condiții de muncă, educație, dezvoltare comunitară sau 
sănătate. Aceste idei sunt create cu scopul extinderii și întăririi societății civile. 

Concepte cheie pentru inovarea socială: Changemaker, Design social, Antreprenoriat social, Impact social / 
impact Colectiv, Investiții sociale / Investiții responsabile din punct de vedere social, Filantropie. De multă 
vreme, mulți cetățeni s-au obișnuit să fie „răsfățați” de guvernele sau municipalitățile lor. Responsabilitatea 
pentru propria lor viață era prea des dată forţelor din afara lor. Desigur, securitatea socială este o datorie a unei 
țări democratice. Totuși, indivizi nu trebuie să uite că ei înșiși pot iniția dezvoltarea și cooperarea. 

În prezent, un nou accent este acordat inițiativelor de jos în sus care îmbunătățesc viața în comunități. Mai ales 
zonele rurale pot beneficia de cetățeni activi cărora le pasă și devin activi pentru a face o schimbare către 
durabilitate, adaptare pentru viitor sate. Fie că se angajează în producția de produse regionale, crearea de 
servicii cooperative și comerț sau dezvoltarea turismului verde/durabil în regiunea lor, oricare dintre aceste 
activități are puterea de a se transforma societățile rurale și să le facă mai rezistente. Parlamentul European 
definește inovațiile sociale drept „inovații care sunt sociale atât în scopuri cât și în mijloace. Cu alte cuvinte, 
sunt inovații care sunt ambele bune pentru societate și să sporească capacitatea societăților de a acționa.” 

Sectorul public joacă un rol important în promovarea și facilitarea inovației sociale prin furnizarea unui cadru 
comun pentru activitățile de inovare socială. Deci, există și o noțiune semnificativă de sus în jos care 
facilitează socialul inovația și încurajează activitățile de jos în sus. În același timp, sectorul public trebuie să 
realizeze nevoia de inovarea socială și rolul acesteia în ea. Sectorul public trebuie, de asemenea, să se inoveze, 
de asemenea, pentru a face față creșterii cererii populației, să promoveze și să faciliteze inovarea socială. 

Pentru inovarea socială, zonele rurale și comunitățile își pot construi pe punctele lor forte existente și pe noi 
oportunități – provenind de la oameni - să dezvolte valoare adăugată, nu doar economic, ci și social.  Noile 
rețele vor fi îmbunătățite prin intermediul tehnologiilor de comunicații digitale, inovare și o mai bună utilizare 
a cunoştinţelor. Satele viitorului vor trebui să aducă împreună perspective diferite pentru a găsi abordări 
strategice de promovarea satelor inteligente. Este important ca acești factori interesați să fie conștienți de 
responsabilitatea lor pentru inovarea socială și că acestea oferă un cadru adecvat. 

Ești angajat în satul tău? Sunt alte persoane de vârsta ta sau grupul socio-economic implicate în viața 
comunității? 

Aveți propria dvs. afacere înființată într-un mod durabil? Cooperarea este ceva important în tine sat? 
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Ce putem face ca municipalitate sau guvern regional pentru a spori inovarea socială? 
1. Ascultă oamenii! Mulțimea este mult mai creativă decât factorii de decizie unici. 
2. Oferiți oportunități de schimb, de ex. reuniuni satești, consilii cetățenești, implică susținători profesioniști 
precum organizatorii Agendei 21. 
3. Asigurarea locului (inchirierea camerei fara obligatie de consum) pentru intalnirile satului 
4. Invitați cetățenii la aceste întâlniri în mod regulat 
5. Creați „viitoare think tank-uri” și echipe de lucru pentru a implementa idei și viziuni noi. 
6. Foarte important: ascultați vocea cetățenilor dvs. și sprijiniți implementarea ideilor. Dacă oamenii nu simt 
că ei şi 
ideile lor contează, nu vor mai contribui. 
7. Susține idei inovatoare și găsește modalități de implementare, inclusiv serviciile tale comunitare. 
8. Aveți încredere într-o creștere a satisfacției și a calității vieții oferind toate aceste oportunități. Așteptați cu 
nerăbdare o viață mai bună în satul tau! 
 
Ce pot face ca individ pentru a spori inovația socială? 
• Descoperă inovația socială, beneficiile și principiile acesteia. (Vezi acest manual) 
• Răspândiți cuvântul: Creșteți gradul de conștientizare pentru inovarea socială. 
• Implicați-vă în activități de construire a comunității. 
• Aduceți-vă ideile, viziunile și punctele forte. 
• Motivați-vă vecinii și prietenii sau alte persoane pe care le cunoașteți să participe. 
• Vorbește cu alte persoane, schimbă idei și cooperează pentru noi proiecte sau afaceri. 
• Deschideți ochii și vedeți ce există deja în comunitatea/regiunea dumneavoastră în ceea ce privește inovația 
socială. 
 
Provocări care trebuie îndeplinite prin introducerea inovației sociale 
Din punct de vedere social, societățile și comunitățile sănătoase includ o varietate de medii profesionale, 
un amestec divers de vârste care include toate generațiile într-un mod echilibrat. Odată ce acest echilibru este 
perturbat, migrația din zonele rurale spre cele urbane pot începe și lasă în urmă comunități prea bătrâne, destul 
de inactive, ceea ce duce la mișcările de migrație către orașe. Pentru a evita sau a opri acest cerc vicios, viața 
socială și economică trebuie să mențină structuri rezistente. Cercetările arată că procesele participative și 
inovarea socială se consolidează societăţile. Chiar dacă ar trebui investit destul timp și alte resurse în inovarea 
socială, pâna la urmă se va merita. Și, bineînțeles, consiliul dumneavoastră comunitar trebuie să asculte vocea 
cetățenilor și să dea putere oamenilor. Aceasta ar putea fi o provocare în unele cazuri, dar în cele din urmă 
toată lumea beneficiază de o viață comunitară mai bună. 
În același timp, există un impuls din ce în ce mai mare către o eficiență sporită în utilizarea publicului (în 
scădere constantă). Schimbările demografice cresc nevoia de servicii și, în același timp, asigurarea resurselor 
pentru servicii este în scădere. Drept urmare, infrastructura se diminuează, iar degradarea zonelor rurale 
continuă. Aceasta realizare este incredibil de dificil să mențină niveluri acceptabile de bunăstare și vitalitate 
economică în comunitățile rurale. 
Inovația socială a fost sugerată ca o modalitate potențială de a aborda aceste provocări. 
Desigur, comunitatea și guvernul au anumite îndatoriri într-un stat al bunăstării, dar cu cât o populație reușește 
mai mult în a fi autoresponsabilă și activă, cu atât mai bine. Fără obligații, dar încurajați de sprijin și succes, 
cetățenii se vor simți mai fericiți și mai sănătoși odată ce încep să se implice. 
Rapoartele arată că grupul țintă al proiectului SMART VILLAGE din generația de peste 50 de ani este adesea 
chiar mai mult dezavantajate în mediul rural decât locuitorul mediu. Mai ales le lipsesc abilitățile digitale și 
uneori spiritul de afaceri. Inovația socială și antreprenoriatul se adresează tuturor grupurilor sociale, inclusiv 
tuturor grupelor de vârstă. Pentru persoanele în vârstă, începerea unei noi afaceri sau implicarea în turismul 
rural poate incita noi energii și nu numai prosperitate economică pentru indivizi și pentru o întreagă zonă. 
 
2.3 Economia circulară 
După inovarea socială, economia circulară este al doilea principiu care va fi prezentat în acest manual. 
Întrucât economiile antice și sărace și indivizii lor au trăit și trăiesc încă o viață modestă în timp ce practicau 
principiile economiei circulare fără cunoașterea, consumul și tratarea produselor în Nordul Global 
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sunt exhaustive și problematice din punct de vedere ecologic. Domeniul de aplicare al economiei circulare se 
extinde cu mult dincolo de prevenirea și managementul deseurilor. Este vorba despre utilizarea eficientă a 
resurselor naturale și creșterea utilizării materiilor prime secundare. Economia circulară este un concept 
economic legat de dezvoltarea durabilă și economie verde, care merge mai departe decât cea din urmă. Într-
adevăr, mai degrabă decât să urmărească doar reducerea și impactul ecologic al industriilor și cantitatea de 
deșeuri, scopul său este de a produce bunuri și servicii prin direcționarea unui management durabil al 
materiilor prime și surselor de energie. Cu alte cuvinte, scopul este de a face economia cât mai circulară, prin 
gândirea la noi procese și soluții de optimizare a resurselor și a utilizării de deșeuri. Cu toate acestea, definiția 
economiei circulare rămâne o dezbatere în sensul că nu există oficial o definiție unică și, prin urmare, lasă loc 
pentru mai multe descrieri. Cu toate acestea, toate definițiile sunt de acord, importanța proiectării, producerii 
și consumului într-un mod durabil. Obiectivul său este să ne transforme societatea într-o economie mai 
circulară care compromite problemele de mediu, economice și sociale. 
 
Economia circulară se bazează pe șapte principii fundamentale: achiziții durabile, design ecologic, industrie 
și ecologie teritorială, economia funcționalității, consum responsabil, prelungirea duratei de viață produsului, 
îmbunătățirea prevenirii, gestionării și reciclării deșeurilor. S-ar putea ca strămoșii tăi să fi folosit și reparat 
produse pentru o lungă perioadă de timp, iar după aceea probabil și-au găsit o altă utilizare pentru ceea ce era 
deja acolo. 
Vremurile de penurie economică au condus adesea automat la o utilizare mai durabilă a produselor. 
Dacă vremurile sunt bune economic, dar mediul și clima pur și simplu nu mai suportă modul nostru de a 
consuma și produce gunoi și gaze cu efect de sera? Informarea, activitățile de conștientizare și schimbarea de 
comportament autodeterminată vor fi de ajutor pentru planeta noastră și viețile noastre din comunitățile 
noastre. 
 
Cum funcționează o economie circulară? 
Într-o economie circulară, produsele și materialele sunt foarte apreciate. Acest lucru contrastează cu tradiția 
economică liniară, model care se bazează pe „ia – consumă – aruncă”. În practică, o economie circulară 
minimizează deșeurile prin reutilizare, reparare, recondiționare și reciclare a materialelor și produselor 
existente, în timp ce metodele tradiționale de producția liniară generează utilizarea exhaustivă a resurselor, în 
cea mai mare parte timpi scurti de utilizare a produsului și multe deșeuri. 
Trecerea către o economie circulară va asigura o presiune redusă asupra mediului și materiilor prime, 
îmbunătățind securitatea aprovizionării. Se așteaptă să apară o competitivitate sporită, inovare, creștere și 
locuri de muncă mai multe și mai bune în regiunile noastre și în comunitățile noastre. Provocări precum 
finanțarea inițiativelor, competențele necesare, comportamentul consumatorului, modelele de afaceri și 
guvernanța pe mai multe niveluri trebuie să fie înfruntate și îndeplinite de părțile interesate publice, de 
cercetare și, desigur de cetățeni interesați și capabili. 
 
 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html  
În timp ce economia liniară tradițională folosește materii prime care sunt fie extrase intern, fie importate,  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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materia primă din economia circulară poate proveni din surse virgine sau secundare. Deșeurile în sine devin o 
resursă și în consecință, minimizează cantitatea de deșeuri. 
 
Mai multe informatii: 
Fluxuri de materiale: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#production-today 
 
Stocuri de materiale: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#material-stocks 
 
Designul de produs poate contribui la o durată de viață mai lungă a produsului și la o economie mai circulară, 
datorită designului ecologic și design ușor de reparat. 
 
Mai multe informatii: 
Durată de viață mai lungă pentru produse: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#longer-lifetime 
 
Producția care utilizează mai puține resurse (de exemplu, energie, apă, pământ și materiale) are un impact 
pozitiv asupra climei, deșeurile marine și biodiversitatea la nivel regional, dar și global. În plus, riscurile 
asociate cu furnizarea de materii prime, de ex. volatilitatea prețurilor, disponibilitatea și dependența de import 
ar fi reduse utilizând materiale brute secundare. Folosirea de materii prime secundare în locul materiilor prime 
virgine în producția de metal, sticlă și hârtie produce economii de energie de 20% până la 90% și economii 
semnificative de apă. Din această perspectivă generală, trebuie să fie spus că și antreprenorii locali pot profita 
de lucrul cu materiale de bună valoare de la furnizori locali, materiale secundare și rute scurte de transport, cu 
toate beneficiile pentru climă și mediu la diferite scări. 
Produsele produse local nu pot concura, desigur, cu mărfurile fabricate în China în ceea ce privește prețurile 
mici, ceea ce ar trebui, pe de altă parte, să conducă la modele de consum mai durabile și reflectate - și din nou: 
mai puține deșeuri. Pentru a prelungi și optimiza utilizarea produselor, trecerea de la proprietatea asupra 
produselor la utilizarea acestora prin închiriere, partajare sau pot fi luate în considerare modele de abonament. 
 
Mai multe informatii: 
Economia partajată: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#sharing-economy  
 
De ce să nu deschideți un serviciu de închiriere pentru articole scumpe sau care nu sunt de uz zilnic în satul 
dvs.? 
 
Ciclurile de viață ale produselor trebuie prelungite nu numai prin schimbarea industrială către o producție mai 
durabilă. La o la scară mai mică, individuală sau comunitară, produsele vor fi din ce în ce mai mult refolosite 
sau reciclate. Inițiative precum piețe sau magazine second-hand, cafenele de reparații sau producție artizanală 
creativă de produse noi din „deșeuri”. 
Rețineți că deșeurile sunt produse ca atare: La un anumit moment, un produs este declarat deșeu deoarece nu 
mai este necesar/utilizat de proprietarii lor inițiali - aceste produse pot servi adesea drept „materii prime 
secundare” valoroase de către persoane cu gândire mai creativă. Puteți chiar să faceți o afacere din asta. 
Deoarece ambalajele sunt în mare parte deșeuri din al doilea moment, trebuie reduse substanțial. Prin urmare,  
ambalajele de uz casnic trebuie crescute. Chiar dacă există încă conflicte potențiale între industriile de 
ambalare, scheme de reutilizare și scheme de reciclare, nu există altă cale decât să scapi de ambalajele 
unidirecționale.  
Slogan: Mai puține deșeuri, mai multă creativitate. Găsiți soluții pentru a prelungi utilizarea produsului sau 
pentru a crea ceva nou din vechi materiale. De asemenea, clădirile abandonate pot fi reutilizate pentru noi 
afaceri inovatoare și, prin urmare, utilizarea terenurilor, transportul energiei și consumul de materiale de 
construcție va fi redus. Tranziția către o economie circulară va oferi o serie de oportunități, trebuie să fie 
primii și următorii pași luate la toate nivelurile: de jos în sus de cetățenii și comunitățile noastre și de sus în jos 
de la guvernele naționale sau la nivelul UE. Acest lucru va contribui la dezvoltarea amprentei de mediu a 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#production-today
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#material-stocks
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#longer-lifetime
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#sharing-economy
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Europei, a competitivității economiei europene și, în cele din urmă, nivelul de trai al cetățenilor UE. Inclusiv 
conceptul și aplicarea socialului inovativ, TU și NOI facem parte din acest proces de tranziție, pornind propria 
noastră tranziție în satele și orasele noastre. Economiile rurale în creștere vor sprijini creșterea agricolă 
incluzivă pentru mai multă securitate alimentară la nivel regional. Se va promova diversificarea producției 
agricole. În același timp, transformarea productivă pentru mai multe locuri de muncă în zonele rurale vor fi 
stimulate și se va acorda o voce mai puternică populațiilor rurale. 
 
2.4 Economia circulară și inovarea socială în turismul rural 
 
Există o varietate de posibilități cu privire la modul în care economia circulară și inovația socială pot fi 
implementate în turismul rural. Pe lângă ciclurile de producție circulară, inclusiv reciclarea și reutilizarea, 
locurile de muncă sunt create în regiune.  
Călătorii și turiștii vor aprecia spiritul autentic sau afacerea dvs. locală, fie că este productivă sau de servicii 
orientate. Sunt din ce în ce mai interesați de modul în care oamenii trăiesc în alte părți ale 
țării/continentului/lumii. Produse realizate manual și auto, lucrări pitorești, moștenire culturală, sfaturi și 
îndrumări pentru restaurarea locală sau activitățile sunt foarte apreciate. 
 
3. De ce contează inovația socială și economia circulară pentru satul MEU? 
Municipalitățile rurale pot beneficia de conceptele menționate mai sus. Să vedem cum acestea sunt conectate 
la economia circulară şi inovare socială. În cele ce urmează sunt prezentate câteva aspecte a satului inovator.  
Serviciile publice acoperă transportul, apa, alimentarea cu energie și eliminarea deșeurilor, precum și asistența 
medicală și servicii sociale, educație, telecomunicații și livrări poștale. Aceste servicii sunt mai bine să nu fie 
guvernate doar prin reguli comerciale, de piață liberă, pentru că asta ar însemna că cei mai slabi și cei mai 
nevoiași ar avea mai puțin acces. Acestea trebuie să fie la cel mai înalt standard posibil și, prin urmare, supuse 
controlului democratic care implică toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, angajații și furnizorii de 
servicii din aceste sectoare cruciale. Prin economie circulară și inovare socială, vor fi create mai multe locuri 
de muncă în zonele rurale. Acest lucru înseamnă, de asemenea, mai multe taxe pentru serviciile publice 
îmbunătățite. 
Mai mulți bani rămân în regiune: 1 EURO cheltuit în afaceri locale face 3 euro pentru regiune în loc de 1 
EURO cheltuit pe întreprinderi multinaționale! 
 
Fapte si ganduri: 
• Întreprinderile își plătesc impozitele în regiune/țară, în timp ce marile afaceri nu o fac adesea. 
• O comunitate mai bună prin colaborare și diminuarea scăderii populației. 
• Mai multe afaceri locale conduc la o infrastructură locală mai bună, servicii și oferte de produse și, astfel, 
sporesc calitatea vieţii. S-ar putea ca mai mulți oameni să-și dorească să locuiască în satul tău, în loc să 
dorească să plece în următoarea zonă urbană. 
• Mai mulți oameni din satul dumneavoastră cresc veniturile comunității și, în consecință, serviciile 
comunitare și de infrastructură. 
O adevărată buclă de îmbunătățire poate fi provocată de inovarea socială și economia circulară. 
Gândește-te la asta, acționează și fii parte din ea! 
Un lanț valoric al producției descrie întreaga gamă de activități necesare pentru a crea un produs sau serviciu. 
Pentru companiile care produc bunuri, un lanț valoric cuprinde pașii care implică aducerea unui produs de la 
concepție până la distribuție și tot ce se află între ele - cum ar fi achiziționarea de materii prime, funcțiile de 
producție și activitățile de marketing. 
Cu cât mai multe dintre aceste activități au loc în satul tău, cu atât mai bine! 
Produsele produse la nivel local promovează lanțul valoric al producției locale. Există un număr de avantaje 
care apar cu producția locală și oferta de servicii locale: 
• Produsele cu aromă locală sunt foarte atractive. 
• Produsele de înaltă calitate oferite de furnizori locali calificați ajută la aplicarea ideilor de produse cu viață 
lungă și reducerea deșeurilor. 
• Întreprinderile locale folosesc în mod ideal materii prime locale sau secundare – de la alți furnizori locali. 
• Produsele speciale sunt interesante pentru turiști/călători! 
• Moștenirea culturală este inclusă în produse, în același timp are loc conservarea patrimoniului cultural 
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• Produsele noi pot fi inventate prin noi abordări precum economia circulară. Acest lucru poate spori 
dezvoltarea culturală. 
• Mai mulți bani rămân în satul/regiunea dumneavoastră și ajută la crearea mai multor locuri de muncă. 
Antreprenoriatul este un element cheie pentru o economie locală vie. Proprietarul sau managerul unei afaceri, 
după risc și inițiativă, încearcă să facă profit - pentru afacerea sa, pentru posibilii săi angajați și, în mod ideal, 
pentru o viață mai bună a tuturor persoanele implicate și vizate.  
Ai fost angajat de-a lungul vieții?  
Întotdeauna ți-ai dorit să creezi treaba ta? Să fii propriul tău șef? 
 
Există multe motive pentru care ar trebui să faceți acest lucru ACUM: 
• Sunt create mai multe locuri de muncă de către întreprinderile locale decât de către întreprinderile 
internaționale. 
• Prin crearea propriei afaceri, nu vă creați doar noul loc de muncă, ci și locuri de muncă pentru posibilii 
dumneavoastră angajați sau parteneri de afaceri. 
• Aveți șansa de a vă face afacerea din ceea ce vă place sa faceți cel msi mult. Ești propriul tău șef. 
• Mai multă valoare adăugată din locurile de muncă/produse/servicii locale din regiune 
• Monedele regionale (fie că este o monedă regională reală sau vouchere care trebuie cheltuite la nivel 
regional) sporesc crearea de valoare 
în cadrul regiunii. 
 
Practicând inovația socială, comunitatea ta va câștiga un spirit mai viu și un bun simț mai puternic. Satul tău 
va putea trăi (și oferi vizitatorilor tăi) un caracter și un sentiment unic de a trăi. Fiți conștienți de faptul că și 
mulțimea poate găsi viziuni și soluții mai bune pentru viitor decât gânditorii și actorii in mod individual. 
Fiecare persoană care participă la dezvoltarea unui nou spirit și imagine de sat face diferența și face parte din 
noua zonă. 
Locurile de muncă create în zona dvs. rurală de dvs. și de co-locuitorii/partenerii dvs. de afaceri au ca rezultat 
o creștere mult mai mare, beneficii economice mai mari decât locurile de muncă create de întreprinderile 
internaționale. Inovația socială va ajuta la consolidarea comunitățiit, împuternicirea cetățenilor pentru a crea 
locul în care doresc să trăiască, mai puțină dependență de marile afaceri, ajutor guvernamental și mai multă 
autodeterminare inclusă. 
Comunitățile rurale nu pot exista fără servicii publice adecvate care să răspundă nevoilor rezidenților. 
Accesibilitatea si serviciile sunt esențiale pentru bunăstarea rezidenților din mediul rural și pentru rezistența 
socială și economică a comunităților. Crearea de piețe pentru serviciile publice poate ajuta. Unele sarcini 
municipale, cum ar fi curățarea zăpezii, de exemplu, pot fi furnizate de un fermier mai eficient decât de 
municipalitate. În mod similar, localnicii pot oferi adesea o îngrijire mai bună persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu dizabilități decât personalul agenției care trebuie să parcurgă distanțe lungi. 
Apariția hub-urilor multi-servicii, locuri în care sunt oferite diferite servicii și produse, este un pas eficient 
în viitor pentru satele rurale. 
Aceste hub-uri pot menține servicii de vânzare cu amănuntul de bază, conectându-le cu alte servicii sau 
sprijini spiritele antreprenoriale de toate vârstele care doresc să-și dezvolte noua idee de afaceri. Pot începe 
inițiative spontane, atunci când un magazin local sau un garaj decide să desfășoare activități suplimentare sau, 
uneori, de la municipalitate, planificatorii care caută modalități de a susține serviciile în zonele cu densitate 
scăzută a populației. Întreprinderile pot, de asemenea, să scadă în dimensiune sau să dispară, cu excepția 
cazului în care au existat eforturi de cooperare pentru a menține anumite afaceri, fie că este vorba de comerț 
privat sau de servicii publice. Broșura FEADR conține exemple de bune practici din diferite țări europene 
pentru lecturi suplimentare și idei. 
 
3.1 Rolul satului MEU în regiune 
Investigați setul de instrumente SMART VILLAGE pentru a găsi instrumentul nostru de analiză pentru rolul 
satului dumneavoastră în regiunea dumneavoastră. 
Analiză: economia circulară și inovația socială există deja? Unde și în ce măsură? 
Aflați câmpurile potențiale de aplicare pentru ambele concepte. 
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3.2 Satul meu, viața mea și lumea 
Fie că este vorba despre o afacere privată, serviciu public sau activitate de management public, societatea și 
persoanele fizice - VOI – beneficiați din inovarea socială. Deoarece participarea este menită să fie ridicată în 
fiecare decizie, este de așteptat acceptarea într-o comunitate să crească. Motivarea indivizilor de a contribui 
social și economic la o comunitate vie și prosperă va creste pe măsură ce sunt auziți și văzuți de autorități și 
sprijiniți în viziunile lor. 
Dacă simți că poți face o schimbare în comunitatea ta și în mediu și ai beneficia personal din punct de vedere 
economic din activitatea dumneavoastră – de ce nu ați vrea să faceți acest lucru? Omenirea are nevoie de sens, 
activități și produse durabile pentru a crește conexiunea, cunoașterea și aprecierea pentru valori, fie la nivel 
regional sau global. Lumea se va schimba cu pași mici, la scară mică, în satele noastre. Nu este 
(doar) în altă parte. Lumea suntem noi; noi suntem lumea. 
 
3.3 De ce ar trebui să particip? 
Ai un interes sau o abilitate specială? Sunteți pensionar, dar ați dori să rămâneți implicat în domeniul social și 
economic? Ești șomer și ai peste 50 de ani, e greu să găsești un loc de muncă? Doriți să intrați în legătură cu o 
comunitate mai largă, să vă faceți noi cunoștințe și prieteni să împărtășește-ți cunoștințele și talentele? Vrei să 
contribui la îmbunătățirea infrastructurii în zona dumneavoastră? Fii activ și fă-ți propria afacere! 
TU ești expertul în regiunea ta. Împărtășește-ți cunoștințele și valorile cu călătorii, străinii sau turiștii! 
Dacă nu știi cum te poți implica, folosește instrumentul nostru de ANALIZĂ A POTENȚIALULUI. 
 
3.4 Care este potențialul meu de a mă implica în turismul rural și economia circulară? 
Dacă aveți deja ideea dvs. de afaceri, puteți sări peste această parte următoare. Dacă nu, următoarele întrebări 
vă pot ajuta pentru a afla cum te-ai putea implica. În primul rând, află-ți potențialul. Utilizați tehnica analizei 
SWOT pentru a vedea cum sunteți configurați dvs. și mediul dvs. acum. Acest lucru vă va ajuta să luați o 
decizie bună pentru viitor. 
Faceți un brainstorming a posibilităților de idei de afaceri, de preferință mai multe. Acest lucru vă va lărgi 
analiza și vă va permite să descoperițo că, chiar dacă nu există o cale „unică”, există încă multe posibilități. 
 
Aceste întrebări vă pot ajuta să vă descoperiți preferințele: 
• Ce îmi place cu adevărat să fac? 
• În ce sunt BUN? 
• Din lucrurile menționate mai sus, care ar putea servi drept idee de afaceri implementând economia circulară 
și inovaţia socială? 
• Sunt resursele de care veți avea nevoie disponibile în regiune? Este îndeplinită abordarea economiei 
circulare? Cum? Daca nu, gandeste-te despre cum l-ai putea întâlni. 
• Aș avea nevoie/aș dori să am parteneri (de afaceri)/alte persoane pentru afacerea mea? 
• Cine ar putea fi interesat de produsul sau serviciul meu? Cum/unde aș putea să-mi promovez ideea/afacerea 
către ținta mea? 
• Cum îmi voi monitoriza/măsura propriile resurse/succesul afacerii, beneficiul social al satului inteligent? 
Acum luați ideea care vă place cel mai mult și mergeți la analiza SWOT. Acest lucru vă va ajuta să aflați 
factorii interni și externi care pot susține sau amenința viziunea dvs. de afaceri. Puteți repeta această analiză cu 
atâtea idei câte veți dori. 
 
Analiza SWOT: 
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Once you have filled in this SWOT-analysis, you will be able to see clearer, where your strengths lie, and 
how external factors favour or disadvantage your ideas and visions. It's up to you to decide for your 
potential, your favourable environment. This might be the direction of your first steps on the way to your 
rural tourism business. 
We have collected a number of good examples, where similar businesses from all around Europe are 
presented. 
Have a look at our case studies in the last part of this handbook and get inspired! 
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Ionela Lungu 
Meșter de lut 
http://ionelalungu.ro 
 
Membru, din 2006, al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, Ionela Lungu este o artistă în ceramică 
populară recunoscută în țară și peste hotare. Activitatea ei creativă - are multe participări și expoziții active 
la târguri de meșteșuguri și turism – o împletește, de mulți ani, cu cel împărtășirea celor mici în arta pe care 
o stăpânește. Matură, volubilă, lucrătoare, entuziasmată de lucrul cu elevii. Oferă și primește energie în 
același timp. Creativă, menită să primească și să încânte ochii și inimile celor din jur. De ceva vreme, Ionela 
Lungu a început o colaborare cu Școala Populară de Artă - Piatra-Neamț, în cadrul Centrului de Cultură și 
Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Activitatea sa în cadrul Departamentului de Artă Populară este concepută 
astfel încât acoperă cât mai multe școli din zona Târgu Neamț. 
 
„Pentru că domeniul meu este de a modela lut – mai ales modelez figurine de lut care întruchipează 
personaje din lumea lui Ion Creangă, apoi în aceste ateliere mă voi baza pe modelajul de figurine, dar nu 
numai. Fiecare clasă pentru care aloc timp și discuții cu copiii despre portul nostru popular, despre realizarea 
opincilor, măștilor tradiționale sau țesături brodate. ” 
Pe Ionela Lungu o poți găsi în fiecare zi, meșteșugând sau vorbind într-un cadru organizat sau nu, cu 
studenți sau adulți în Târgu Neamț. La școli, la propriul atelier, oriunde s-ar afla, este mereu gata să 
vorbească despre lumea meșterului de lut. 
„Lucrul cu copiii este cel mai aproape de sufletul meu, mai ales că am oportunitatea de a le transmite ceea ce 
știu despre tradiții și artă populară, știind că trăim în grabă, când totul pare pe fugă.” (I.Lungu). 
Pe lângă arta populară, Ionela Lungu este blogger la Povești de pe Ozana (http://ionelalungu.ro), fotograf, 
soție și femeie împlinită. Un om fascinant, un om frumos de la suflet la trup, în ale cărei povești și 
Cuvinte, oamenii par să fie din altă lume. 
 
- Utilizarea materialelor și a patrimoniului local 
- Cooperare între sectoare (școală, învățământ, turism, patrimoniu local) 
- Promovarea tradițională a proceselor și produselor 
- Zero deșeuri pentru a conserva resursele naturale și pentru a reduce poluarea 
extracție, fabricație și eliminare. 
- Fara substante nocive pentru oameni 
- Povestea digitală 

 
Punct Gastronomic Local  
Maria Bidian  
www.mariabidian.birgau-calimani.ro  
www.facebook.com/maria.bidean.pgl  
 
Tradiție și excelență. Gustul inconfundabil al mâncărurilor tradiționale gătite cu drag, din 
Mâncăruri „curate”, cultivate cu grijă pentru sănătate, în gospodăria noastră sau în cele ale producătorilor 
in judetul nostru care ne ajuta sa punem pe masa bunatati gatite conform rețetelor strămoșești. 
Povestea noastră cu bunătăți de la Poarta Transilvaniei este una de demult, povestite de bunicii noștri din 
familiile noastre, de la care am moștenit dragostea pentru locurile noastre și munca câmpului, pentru tradiții 
și localnici, respect pentru pâine și sare cu care ne primim oaspeții care ne calcă pragul. Vă invităm să 
învățați gustul inconfundabil al mâncărurilor tradiționale gătite cu dragoste, din bucate „curate”, cultivate, 
cultivate cu grijă în gospodăria noastră sau în cele ale producători din județul nostru cu care colaborăm. 
Pentru mama noastră, Mica Maria, tricotând vasele după vechiul obicei al bunicilor noștri, este atat o bucurie 
binecuvantata cat si un mod de a le onora memoria, de a le marturisi viata și felul în care au trăit-o. Așa a 
apărut ideea, cu un gând bun: să nu ne uităm rădăcinile, istoria și tradițiile, poveștile și „să ne păstrăm” 
neamul! 
Și așa am crezut că este foarte potrivit pentru noi să împărtășim cu alții istoria, și poveștile și tradițiile și 
toate darurile cu care Domnul ne-a binecuvântat, punându-le pe masa celor care trec pe lângă noi, alături de 
„vase” cu gust de demult, învolburat de atâta dragoste, lângă un pahar de vin de pe meleagurile noastre, 

http://ionelalungu.ro/
http://www.mariabidian.birgau-calimani.ro/
http://www.facebook.com/maria.bidean.pgl
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sau o țuică adevărată, care îți slăbește limba și îți bucură sufletul și te invită să împărtășești cu bucurie totul. 
Tot aici, vă invităm să învățați gustul inconfundabil al mâncărurilor tradiționale gătite cu drag, din bucate 
„curate”, crescute, cultivate cu grijă în gospodăria noastră sau în cele ale altor gospodării demne din județul 
nostru, ceea ce ne ajută să vă punem pe masa bunătăţi capabile după reţetele strămoşilor. 
 
Muzeul POPA 
www.muzeulpopa.ro  
www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919  
 
Casa „POPA” a devenit, de-a lungul anilor, un spațiu expozițional și creativ, fondată de popularul creator 
Neculai Popa, dar și destinație turistică pentru mulți vizitatori (romani sau straini) care vin sa calatoreasca 
prin Tara Neamtului. Aici puteti admira, pe langa lucrarile de sculptura naiva create de Neculai Popa sau 
măștile cusute de soția sa Elena Popa, o expoziție de pictură naivă românească și o colecție privată - 
accesibilă publicului (etnografie, arheologie, numismatică, obiecte religioase). 
Tot aici există un atelier de artă (sculptură, ceramică și pictură), precum și cazare în pensiune. 
Pasiunea pentru colecționare a lui Neculai Popa s-a manifestat încă din tinerețe. Fiind în dragoste cu lumea 
satului tradițional și conștient de impactul procesului accelerat de modernizare, din a doua parte a sec. XX, îl 
va determina să înceapă să colecteze diverse obiecte, din mediul rural, dar nu numai, cu intenția de a 
încerca să păstreze spiritul unei epoci care deja începea să dispară. 
Curtea a devenit, încă de la începutul anilor '70, o adevărată expoziție în aer liber, care cuprinde creații în 
lemn și piatră ale artistului naiv Neculai Popa, dimensiunea lucrărilor variind de la 1 la 2,5 m. 
Accesul la acest set de sculpturi se face printr-o poartă monumentală, sculptată în interior, din lemn de stejar, 
un fel de „arborele genealogic” al familiei, care cuprinde cca 23 de figuri umane. 
 
- Utilizarea materialelor și a patrimoniului local 
- Cooperare între sectoare (turism, patrimoniu local) 
- Promovarea tradițională a proceselor și produselor 
- Zero deșeuri pentru a conserva resursele naturale și pentru a reduce poluarea 
extracție, fabricație și eliminare. 
- Fara substante nocive pentru oameni 
- Povestea digitală 

 
Vin cu vedere 
Fântâna de vin Marezige este prima fântână de vin din Slovenia, situată pe dealul de lângă litoral într-un sat 
numit Marezige. 
www.vinska-fontana.si/en  
www.facebook.com/fontana.marezige  
 
Are o priveliște minunată asupra coastei slovene, de care se pot bucura iubitorii de vin și gurmanzii. 
Pentru o experiență de neuitat și unică, oaspeții se pot bucura de fântâna deschisă cu autoservire 
vinuri din cramele locale și cele din Vinakoper. Bucătăria istriană este o altă parte a afacerii, iar oaspeții pot 
cumpăra delicatese produse local (de exemplu, trufe, ciocolată, produse cu sare de mare), măsline, 
marmelade, sticle de vinuri etc.  
Fântâna cu autoservire este amplasată în aer liber, lângă magazin. Oferă patru sortimente diferite de vin - 
Chardonnay, Malvasia și Refošk (toate din Vinakoper) și vinul premiat anul acesta, un alt Refošk de la un alt 
producător de vin a fost premiat și este disponibil oaspeților din luna august până la sfârșitul competiției de 
anul următor. Cu alte cuvinte, trei soiuri de vin rămân mereu aceleași dar se ofera oportunitatea și altor 
producători de a concura și de a se promova pe ei înșiși și cramele lor. 
Oaspeții pot alege între două pachete – primul este potrivit pentru persoane fizice și conține un pahar de vin, 
un suport si 3 jetoane pentru fantana de vin, iar al doilea, potrivit pentru mici grupuri de până la 20 de 
persoane, conține pahare de vin, pungi de transport și o listă de vinuri care listează 15 diferiti (și cei mai 
buni) vinificatori din Istria slovenă. Locația fântânii de vin este la aproximativ 20 de minute cu mașina de 
Koper, orașul nostru de coastă. 
Oaspeții pot accesa fântâna cu propriile lor vehicule sau pot lua autobuzul de vinuri care este 

http://www.muzeulpopa.ro/
http://www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919
http://www.vinska-fontana.si/en
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o altă parte a afacerii. Autobuzul duce oaspeții prin podgoriile din Istria slovenă, drumul spre priveliștea 
panoramică, unde se află fântâna de vinuri Marezige. Oaspeții pot alege între diferite pachete pentru 
autobuzul de vinuri.  
Primul pachet include o vizită la pivnița Vinakoper, o plimbare cu autobuzul american de epocă de-a lungul 
drumului vinului și o vizită la fântâna de vin Marezige cu o degustare atat a vinurilor cat si a branzei din 
Istria. 
Pachetul al doilea, conține un tur cu autobuzul din Koper cu o oprire în orașul vechi și muzeul Tomos,  
traseu pe drumul măslinilor, o oprire la moara Babič și o vizită la fântâna de vinuri Marezige cu 
o degustare atât a vinurilor, cât și a brânzei din Istria. Autobuzul duce oaspeții la punctul de plecare la 
sfârșitul turului. Personalizarea călătoriei cu autobuzul este, de asemenea, posibilă, unde oaspeții pot alege 
dintre opțiunile furnizate pe site-ul oficial al Fântânii de Vin Marezige. 
Pe locul fântânii de vin se află și un restaurant numit Karjola care este deținut de același proprietar.  
Oaspeții pot găsi mâncăruri tradiționale de casă, cu o notă de modernitate sau clasic modern. Exteriorul 
reflectă atât stilul rustic istrian, cât și stilul modern și are o atmosferă familiară. 
Locul este potrivit pentru o varietate de ocazii – fie un mic dejun/pranz/cina casual, fie afaceri prânzuri sau 
chiar o nuntă de neuitat. 
 
Sustenabilitate: 
- folosirea resurselor locale (vin de la Vinakoper și alți producători locali), 
- extinderea afacerii (Fântâna de vin Marezige, un mic magazin cu 
produse locale, restaurant Karjola chiar peste drum, autobuz de vinuri)  
- vânzarea produselor locale. 
 
 
Fântâna Aurului Verde 
www.beerfountain.eu/en  
www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/1390544170959905  
 
Fântâna Aurului Verde reprezintă un tribut adus moștenirii hameiului din Žalec și Valea Savinja, care 
întruchipează centrul industriei de creștere a hameiului din Slovenia. Este rezultatul unui efort comun al 
Primăriei Žalec, al antreprenorilor locali și al Centrului pentru Dezvoltarea Culturii, Sport și Turism al 
municipiului Žalec. 
Fântâna de bere este situată în Valea Savinja de Jos, numită și Valea Aurului Verde datorită tradiției 
hameiului din zonă. Potrivit paginii web a fântânii de bere, Fântâna Aurului Verde „spune povestea tradiției 
de cultivare a hameiului care s-a dezvoltat pe parcursul unui secol și jumătate. In unele locuri 
continuă să trăiască, în altele nu a devenit altceva decât o amintire. Mai multe instrumente, obiceiuri și tradiții 
încă amintesc de această moștenire. Fântâna ca produs turistic se bazează pe patrimoniul cultural local și îl 
promovează pentru generațiile prezente și viitoare. Din aprilie până în octombrie, în fiecare an, vizitatori din 
întreaga lume vin să guste beri locale. Soiurile de bere sunt realizate strict din hamei local. O mulțime de 
microberării sunt promovate în acest fel. 
Fântâna este înconjurată de panouri cu informații turistice despre tradiția hameiului. Este in parcul central, 
langa piata locala, in inima orasului. Fântâna a adus mii de turiști la Žalec și Valea Savinja de Jos din 2017, 
când a fost deschis. A sporit vizitele către alte persoane 
atracții turistice din zonă, până la restaurante, baruri și cafenele locale. Fântâna de bere este completată de 
un magazin de suveniruri amplasat la câțiva pași de fântână. 
Activitățile de la Fântâna de bere includ vânzarea de suveniruri, bere, comercializarea produselor turistice, 
tururi turistice, vânzarea produselor din fermele locale și produse din aur verde. Caracteristicile cheie ale 
modelului de afaceri: 
- Fântâna de bere este exploatată de Centrul de Dezvoltare a Culturii, Sportului și Turismului din Municipiul 
Žalec. Întrucât Centrul este un organism public care oferă în primul rând servicii publice de turism, 
Beer Fountain se numără printre produsele sale cu scop de profit. Este de remarcat faptul că Centrul are multe 
zone de vizitat.  
 
 

http://www.beerfountain.eu/en
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Sustenabilitate: 
- Este într-o zonă rurală. 
- Face parte din brandul Green Gold. 
- Se completează cu alte produse și inițiative turistice locale: pistă de ciclism între câmpurile de hamei, 
Dežela Celjska, marca Green Gold. 
- Se bazează pe tradiția de cultivare a hameiului și fabricarea berii – moștenire culturală a zonei locale. 
Promovează produsele locale. 
 
DIVERSITATEA ALBINELOR 
Îmbunătățirea biodiversității prin monitorizarea albinelor 
www.ita-slo.eu/en/bee-diversity  
 
BEE DIVERSITY este un proiect dezvoltat în cadrul transfrontalierului Interreg, program cu 5 parteneri din 
Slovenia și Italia. Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți biodiversitatea printr-un management 
inovator al ecosistemului și monitorizarea polenizatorilor. Proiectul a început în februarie 2020 și va dura 
timp de doi ani (până la sfârșitul lunii ianuarie 2022). Sistemul inovator va fi integrat în aproximativ 8000 de 
hectare, în zone între Slovenia și Italia. Zonele de studiu de caz aparțin Natura 2000, adică acestea sunt 
protejate de lege și se străduiesc să păstreze biodiversitatea pentru generațiile viitoare. 
Cu ajutorul sistemului TIC și al polenizatorilor (albinele), monitorizarea ecosistemelor va fi mai ușoară, iar 
partenerii vor putea observa starea de sănătate a cazurilor în zonele de studiu. Va exista, de asemenea, o 
aplicație care va colecta și gestiona toate datele furnizate de albine. Aplicația va ajuta atât profesioniștii, cât și 
publicuul, oferindu-le orientări pentru măsurile viitoare și conștientizarea acestora. 
Pentru colectarea datelor, stupii vor trebui conectați printr-un sistem TIC. Colectarea și monitorizarea se vor 
face apoi prin stupi „inteligenti” (numiți Smart Hive), care va observa îndeaproape comportamentul și starea 
de sănătate a albinelor. 
În vegetație, polenizatorii au un rol fundamental deoarece o ajută la conservare. Fermierii sunt, de asemenea, 
dependenți de sănătatea bună a florei; prin urmare, vor folosi astfel de stupi deștepți și vor contribui la proiect. 
Alături de fermieri, apicultorii și alte părți interesate din acea zonă vor contribui și ei cu datele pentru colectie. 
În primăvara lui 2021, au început să colecteze date despre flora din jurul stupilor inteligenti în zonele pilot din 
Gorenjska, Slovenia. Pentru colectarea datelor, au folosit o aplicație germană numită Flora Incognita care 
ajută la recunoașterea și determinarea speciilor de plante. Restaurarea biodiversitații vegetației este crucială 
dacă dorim să păstrăm un mediu sănătos. 
Partenerii se așteaptă ca modelul utilizat și dezvoltat în această zonă de proiect să fie 
transferat în alte țări europene după încheierea proiectului. Constatările ar putea ajuta la conservarea și 
promovarea resurselor naturale pe o scară globală. 
 
Sustenabilitate: 
- conservarea mediului prin inovații tehnologice, 
- conservarea naturii analizând-o și ajutând-o să se recupereze de la sine, 
- asigurându-ne că polenizatorii rămân sănătoși, deoarece sunt cruciali pentru existență, și 
- posibilitatea de extindere la scară globală. 

 
 

TABARA SUN FARM  
www.sunfarmcamp.eu  
www.facebook.com/sunfarmcamp  
 
Tabăra Sun Farm este situată în satul Tankovo din frumosul Rhodopes, în Bulgaria. Ferma este o bază pentru 
recreere activă și sport, asociaţia „Noi perspective de dezvoltare”, care există cu convingerea că 
tinerii sunt viitorul Bulgariei. Învățare non-formală, sporturi în aer liber și voluntariatul se numără printre 
inițiativele pe care echipa fermei încearcă să transforme tinerii în ambasadori ai viitorului. 
Pentru copii sunt organizate sesiuni de vară, în care subiectele principale sunt tradițiile bulgărești, bio 
agricultură, protecția naturii și sporturi în aer liber. Copiii participă activ la viața fermei și a satului.  

http://www.ita-slo.eu/en/bee-diversity
http://www.sunfarmcamp.eu/
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Tabăra Sun Farm organizează tabere de vară pentru copii folosind conceptul de „Întoarcere la Sat”. Scopul 
este de a crea o legătură puternică cu pământul și satul bulgaresc din copilărie. Prin metoda „învăţarea prin 
empatie” copiii îşi dau seama de apartenenţa la genul bulgar şi cunoașterea îndeaproape a tradițiilor și culturii 
bulgărești. „Întoarcerea în sat” este o imersiune în idila stilului de viață rural și participarea reală la activitățile 
agricole zilnice. „Întoarcerea” este și la natură și la înțelegerea că omul face parte din natură și din fiecare 
mică activitate umană – de la aruncarea gunoiului din coș și ruperea crengilor din copaci – își lasă amprenta 
peste tot. 
În același timp, ferma funcționează ca fermă de iepuri, ceea ce păstrează aspectul autentic al fermei de la 
începutul secolului al XX-lea. Piatra, lemnul și paiele sunt materialele folosite la restaurarea proprietății – 
pentru a menține legătura cu natura. Motivația de a obține eficiență și durabilitate maximă 
a dat o viață nouă lucrurilor vechi și a transformat uneltele, hainele și cărțile aruncate într-o sursă de 
cunoștințe noi. 
Acoperișul este cu țigle turcești, culese din case vechi și curți părăsite din sat. Noroiul și paiele sunt unul 
dintre principalele materiale cu care lucrează copiii în timpul activităților creative, vorbim în cuvinte simple 
despre proprietățile neprețuite ale construcției ecologice și despre calitatea vieții oferite. 
În fermă se păstrează unelte autentice din viața bulgarilor din începutul secolului al XX-lea. 
Aici copiii învață ce este un țesut și cum se țese pe el, ce este burrito, ce este secera și cum să cosești iarba cu 
o coasă veche adevărată. La sfârșitul sesiunilor de primăvară și vară, toată lumea știe de unde vine laptele, 
cum se scoate mierea, unde cresc roșiile, cum trăiește iepurașul și ce este acest ecosistem. Întoarcerea la sat de 
asemenea include lectura de basme proiectate pe marele ecran, schimbarea hainelor, tablouri, jocuri în aer 
liber, jocuri cu animale și plimbări cu căruciorul. 
În Tabăra Sun Farm, pe lângă animale, locuri de recreere și o pajiște pentru jocurile copiilor, 
există, de asemenea, o mică bibliotecă cu cărți, un colț de aventură și în stil popular și o zonă de camping 
separată. 
- O combinație de turism rural și eco; 
- O clădire ecologică - piatra, lemnul și paiele sunt materialele folosite în restaurare 
a proprietății – pentru a menține legătura cu natura; 
- Extinderea duratei de viață a unor lucruri vechi și a uneltelor aruncate; 
- Ferma ofera diverse activitati si training legate de viata de zi cu zi a locuitorilor din sat. 

 
 
BABA RESIDENCE 
https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en  
www.facebook.com/BabaResidence  
 
Baba Residence este o inițiativă Ideas Factory care pune în legătură tinerii urbani cu bătrâni din diverse sate 
bulgare. Participanții sau locuitorii locuiesc timp de o lună în sat. Ca urmare a interacțiunii dintre ei, produse, 
servicii și inițiative specifice bazate pe cunoștințe locale, iese răspunsul la nevoile specifice ale sătenilor. 
 
Inițiativa a avut loc în vara anului 2015 în 4 sate din Munții Rodopi: Dryanovo, Dzhurkovo, Manastir și 
Yugovo. Baba Residence s-a dovedit a fi o punte necesară între oraș și sat, între tinerii din mediul urban și 
sătenii în vârstă, conform feedback-ului primit de la locuitorii satelor participante la proiect și de la 
susținătorii acestuia. 
Relația care se construiește între rezidenți și vârstnici pune bazele unei relații pe termen lung, sprijin si 
colaborare. Fiecare așezare mică își păstrează micro-specificul, farmecul și tradițiile, meșteșugurile, povești 
personale și comunitare. Inițiativa Baba Residence creează condiţii pentru conservarea folclorului şi a 
cunoaşterii locale şi transformarea acestuia într-un util produs/serviciu/eveniment pentru sat, de către tineri 
întreprinzători. 
Care este procesul inițiativei – Primul pas este selectarea participanților care vor trai într-un sat timp de o lună. 
După selecție, rezidenții trec prin pregătire în lucrul cu comunitățile, cercetarea etnologică și economia locală, 
generând soluții și lucru în echipă. 
Următorul pas este o întâlnire a tinerilor urbani cu bătrânii, gazde din sate, unde vor locui împreună timp de 1 
lună. În această lună, locuitorii își folosesc experiența pentru instruire, pentru a afla despre nevoile comunității 
și a documenta folclorul local, începând să lucreze la acestă idee socio-antreprenorială proprie pentru a ajuta 

https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en
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satul gazdă. Odată ce tinerii și bătrânii au căzut de acord asupra a ceea ce vor să se întâmple în sat, ei fac totul 
posibil! Participanții devin parte dintr-un incubator de inovare socială pentru a găsi sprijin de mentorat pentru 
a le implementa idei pe termen lung.  
 
- Un nou model socio-antreprenorial inovator; 
- Consolidarea și sprijinirea comunității rurale; 
- Implicarea tinerilor cu inițiativă oferă o oportunitatea de a crea o rețea de solidaritate, înțelegere și 

asistență reciprocă și regândirea patrimoniului cultural; 
- O nouă calitate a relațiilor umane – între generații, între urban și rural, comunități, schimb de experiență și 

învățare de noi abilități și competențe; 
- Dezvoltarea de noi idei bazate pe tradiții și ținând cont de modernitate. 

 
 

Birou în pădure 
www.coworkation.4epelare.com  
www.facebook.com/officeinthewoods  
 
Este un spațiu de birouri comun temporar în munți (spațiu de coworking), care este potrivit pentru munca de la 
distanță a persoanelor care iubesc natura, sporturile de vară și de iarnă. Este un loc cu birouri confortabile, 
internet, suc de soc gratuit, unde oamenii se odihnesc și se inspiră în timp ce lucrează.  
Schimbarea mediului crește productivitatea și predispune la creativitate. Oamenii sunt împreună de cele mai 
multe ori (sunt cazați într-un singur loc, se adună la muncă, lucrează împreună, mănâncă împreună, 
cooperează și se distrează împreună seara). 
Biroul din pădure oferă: 
- Birouri separate cu până la 100 Mbit de internet pentru 65 de persoane, spațiu de lucru comun, sală de 

conferințe, loc pentru relaxare, bucatarie, cafenea, loc pentru pranz, curte panoramica. 
- Spatiu de camping si camere de dormit in cladirea de birouri, precum si cazare potrivita, case de oaspeți, 

hoteluri și apartamente în apropiere. 
- Organizarea de evenimente muzicale și sportive majore, activități sportive și turistice, ateliere prestabilite 

și excursii pentru inspirație și productivitate. 
- Aproape de natură, mediu montan curat, aer alpin, mâncare bună și echilibrată. 
- Activități de colaborare (seminare practice, practici sportive, prelegeri) care vizează durabilitatea 
dezvoltarea (antreprenoriat, agricultură, construcții, alimentație, muzică) și dobândirea de noi competențe, 
prezentate într-un mod interesant, unesc oamenii și îi îmbogățesc. 
 
Metodele informale (atmosfera blândă de lucru aproape de natură, activități care aduc distracție și cunoștințe 
noi) asigură: 
- Creșterea productivității individuale 
- Creșterea inovației 
- Creșterea productivității grupului și luarea deciziilor strategice 
- Rezolvarea problemelor organizatorice legate de schimbare, criza sau lenea echipei 
- Motivație (individuală și de grup) pentru a obține rezultate mai bune 
- Stabilirea eficientă a obiectivelor și planificarea strategică  

 
- Un nou concept și model de afaceri în turism, bazat pe durabilitate - o destinație pentru 

colaborarea în zonele rurale. Aceasta este o combinație de CoWORKING (spațiu de lucru partajat și 
interacțiunea dintre oameni) + CoLIVING (petrecând ceva timp împreună, petrecând noaptea într-un 
loc) + Colaborare (cooperare și interacțiune între cunoștințe noi/vechi pe proiecte și schimb de cunoștințe) 
+ inspirație (prin natură frumoasă, mâncare curată, mișcare, stil de viață activ, ateliere de artă și culinare, 
seminarii și prezentări) + Vacanță (odihnă activă în timpul muncii, prin vizitarea obiectivelor turistice și 
sportive și activități de reîncărcare) 

- Cooperare intre diferite entitati locale (in ceea ce priveste oferta de cazare) 
- Stimularea turismului și a economiei locale 
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WeWilder 
www.wewilder.com  
www.facebook.com/wewilderbisonhillock  
 
WEWILDER este un prototip WWF Panda Labs, care a evoluat din experiențele de pionierat în sălbăticie, 
dezvoltat de WWF România cu Asociația locală Bison Hilllock, în cooperare cu REWILDING EUROPE 
și Compania Europeană Safari. WEWILDER operează ca un parteneriat social între WWF România și 
membrii comunității locale. WeWilder este un spațiu de co-working, co-living și co-creare, situat în in 
inima satului Armeniș, Caraș-Severin, din România, unde zimbrii se plimbă în voie și natura este din belșug. 
Această inițiativă îi ajută pe turiști să descopere natura într-un mod sălbatic, învățând, lucrând și trăind 
sustenabil într-un campus și case locale. Misiunea lui WeWilder este de a găsi soluții bazate pe natură pentru 
un mâine mai bun pentru comunitățile locale și urbane, în mod durabil, pentru a sprijini biodiversitatea într-
una dintre cele mai mari zone sălbatice din Europa. 
WWF, împreună cu comunitatea locală din micul sat Armenis și inovatori în domeniul durabil și arhitectură, a 
început să lucreze în 2020 la WeWilder - primul hub rural din România, care cuprinde coworking și spatii de 
locuit. Campusul rural din Armenis, din sud-vestul Munților Carpați, își propune să fie o întâlnire intr-un loc 
liber pentru profesioniști, echipe de companie, artiști, antreprenori și localnici. 
Zona aleasă pentru acest proiect oferă și vizitatorilor șansa de a descoperi fauna sălbatică a României: 
Armenis este locul unde zimbrii au fost reintrodusi in Muntii Tarcu, prin initiativa WWF Romania în 
colaborare cu Rewilding Europe. În prezent, peste 60 de zimbri se plimbă liber în Carpații Meridionali. 
Viziunea noastră pentru WeWilder este să creăm un centru de inovare antreprenorial pentru natură. Ca 
freelancer, poți lucra de aici, ridicați-vă nivelul de energie, mâncați bine și, la rândul său, contribuiți la 
nașterea ideilor și proiectelor cu o viziune pe termen lung. Propunem companiilor să ofere echipelor lor 
experiențe într-o zonă sălbatică în care proiectele de conservare se desfășoară la WWF. Aceste locuri pot fi 
cea mai bună sursă de inspirație pentru durabilitate și inovare în afaceri, a declarat Orieta Hulea, director 
WWF România. Campusul WeWilder va fi format din trei case de lemn numite Chilii și un spațiu central 
numit Zâna, care găzduiește o zonă de lucru în comun, o bucătărie comunitară și o bibliotecă. 
Casele din lemn au fost proiectate pentru a include un mic spațiu de gătit și un spațiu de lucru, astfel încât una 
sau două persoane poate lucra fără a intra în contact cu alte persoane. 
Spațiul urmează filozofia arhitecturii invizibile, ceea ce înseamnă că clădirile vor fi integrate în peisajul 
natural atât ca aspect cât și prin materialele de construcție. În plus, fațada de sticlă va da vizitatorilor, priveliști 
uimitoare ale Munților Tarcu. WeWilder este situat într-o grădină înconjurată de arbori, care vor fi 
transformați de arhitectul peisagist Tiberiu Chereches. Pe lângă plantarea arțarului, frasinului sau păduri de 
mesteacăn în miniatură lângă fiecare casă, în apropierea clădirii principale, Zâna, va fi o pădure mixtă. Va 
exista de asemenea o grădină de legume și o zonă de permacultură, precum și un loc dedicat învățării cositului 
tradițional, esențial pentru biodiversitatea pășunilor, a spus WWF. Campusul WeWilder aflat în construcție 
este alături de o retea de case traditionale din piatra, situate in sat sau in mijlocul naturii si renovate impreuna 
cu satenii, care deja primesc oaspeți. Există, de asemenea, MuMA Hut - o „casă mică” construită într-o livadă 
locală, care a fost nominalizată anul acesta la Beta - bienala de arhitectura din Timisoara. În plus, mai mulți 
localnici oferă mâncăruri locale celor cazați aici, ca experiențe culinare în natură. WeWilder este un prototip 
al WWF Panda Labs, dezvoltat ca răspuns la nevoia comunității rurale de a crește substanțial și durabil. 
WeWilder își propune să fie un exemplu în ceea ce privește arhitectura verde și un model de implementare a 
unei arhitecturi ecologice, participative, microeconomie, cu ecou în întreaga regiune. 
 
- Aspectele de inovare socială găsite în acest studiu de caz sunt următoarele: în primul rând, faptul că 

WeWilder funcționează ca un parteneriat de întreprindere socială între WWF România și membrii 
comunității locale, pentru a contribui la consolidarea comunității și la valorificarea sustenabilă a activelor 
sale de marketing. Un alt inovator din punct de vedere social este introducerea de noi concepte și modele 
de afaceri în turism, bazate pe sustenabilitate, cum ar fi modelul unui hub rural - o destinație pentru 
coworking, co-living și co-creare durabilă, în împrejurimile rurale. 

- Principiile economiei circulare se află în centrul acestei inițiative: campusul este construit folosind eco-
design, combinând arhitectura tradițională cu tendințele moderne și confortul, precum și aprovizionarea 
locală, materiale și forța de muncă. Un alt aspect al economiei circulare este faptul că WeWilder oferă cu 
atenție experiențe/pachete de activități realizate, în strânsă legătură cu natura și sălbăticia, pe baza 

http://www.wewilder.com/
http://www.facebook.com/wewilderbisonhillock
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activităților precum ciclismul, gastronomia și descoperirea naturii, făcute cu respect pentru natură, într-o 
manieră durabilă. 

 
 

Orange Valley 
www.orangevalley.ro  
www.facebook.com/orangeValleyBio  
 
Orange Valley este o companie situata in zona rurala a Judetul Neamt, Romania. Este o companie care a 
început cu o simplă plantație de fructe de pădure sălbatice, cătină, o varietate de fructe de pădure sălbatice 
portocalii găsite local, în flora spontană. Sunt folosite în mod tradițional în industria alimentară, în 
silvicultură, în farmacie, precum și ca plante ornamentale. Fructul de cătină conține de două ori mai multă 
vitamina C ca măceșul și de 10 ori mai mult decât citricele. 
Orange Valley a creat o aromă locală colorată și un brand puternic pentru județul Neamț, pornind de la 
acest fruct sălbatic – o resursă locală, producând sucuri naturale si siropuri, presate la rece si preparate cu o 
zi inainte de livrare. Au început prin a vinde acest brand prin restaurante și hoteluri, iar în curând a devenit 
cunoscut și solicitat de tot mai multe restaurante și locații turistice, transformându-se într-o băutură 
răcoritoare, sănătoasă și certificată organică, reprezentand judetul. 
Ceea ce face ca acest exemplu să fie relevant pentru studiul nostru este faptul că această companie este 
situată într-o zonă rurală, este un producător local care valorifică în mod inovator resursele locale prin 
imbogatirea cu acest fruct minune a brandului de destinatie al județului Neamț și chiar marca de destinație 
națională. Au creat chiar și un nume inventat pentru cel mai popular produs al lor, numit „catinada”, derivat 
din două cuvinte: „catina”, numele acestui fruct de pădure și limonada. 
Orange Valley aduce savoarea, culoarea și povestea fructului minune într-un zonă rurală îndepărtată a 
regiunii noastre, îmbogățind economia locală și consolidând marca de destinație. 
 
Caracteristicile și conceptele cheie ale modelului de afaceri: 
- firma mica, de familie 
- situat in zona rurala 
- au identificat o caracteristică locală unică, specifică (în acest caz, un produs) 
- valorificarea produselor locale, certificate ecologice (în acest caz, un fruct sălbatic) 
- să-și crească recolta în mod durabil 
- bazat pe un lanț scurt de aprovizionare cu alimente (SFSC) 
- bazat pe un concept de alimentație sănătoasă, transformând un superaliment local într-un brand 
recunoscut 
- a creat legături cu industria turismului, devenind un furnizor de aromă locală 
- buna colaborare cu zonele urbane 
- lanțul valoric al produselor supravegheat și controlat îndeaproape (procurarea de materii prime, 
funcții de producție și activități de marketing) 
- utilizarea creativă și constantă a tehnologiei digitale și a soluțiilor de marketing (Orange Valley are o 
identitate și o prezență foarte puternică online, prin intermediul unui site web și al unei rețele sociale, 
pagini media) 
- se adresează publicului local, folosind un joc de cuvinte pentru numele produselor din limba locala; de 
asemenea, se adresează unei piețe internaționale, creând un brand în engleză – Orange Valley, care este 
numele companiei. 
 
Asociația Meșteșugarilor Nemțeanca  
www.nemteanca.com  
www.facebook.com/nemteanca  
 
Localnicii din regiunea Moldovei au creat de-a lungul timpului, practicând diferite meserii (țesut, cusătură, 
sculptură în lemn, confecționarea hainelor tradiționale de blană etc.), produse de mare valoare artistică și 
documentară și vase pentru transmiterea străvechilor aptitudini. Din aprilie 2001, Asociaţia Meşteşugarilor 
„NEMŢEANCA” funcţionează ca organizaţie non-profit, pentru promovarea meșterilor locali și a 

http://www.orangevalley.ro/
http://www.facebook.com/orangeValleyBio
http://www.nemteanca.com/
http://www.facebook.com/nemteanca
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moștenirii acestora. Scopul Asociației este valorificarea resurselor umane, materiale și naturale existente pe 
plan local, prin: 
- revitalizarea activității meșteșugărești; 
- susținerea turismului prin realizarea de suveniruri inspirate din tradiția locală; 
- păstrarea identității culturale românești și valorificarea patrimoniului existent; 
- organizarea taberelor de creaţie artistică. 
În 2002, au participat la proiectul Armonizarea obiectivelor, aptitudinilor și resurselor meșteșugarilor, 
proiect finanțat de CIPE/USAID. Scopul a fost consolidarea şi dezvoltarea activităţii organizaţiei. 
Rezultatul proiectului: colecție de obiecte de artizanat, produse-suveniruri, pregătirea forţei de muncă în 
activitatea de marketing (tehnici de vânzare) a produselor artizanale si promovarea activitatii organizatiei. 
În cadrul proiectului Tânăr Meșter, dezvoltat de Fundația Filantropică Omenia, finanțată de World 
Learning, 25 de tineri au fost instruiți în practicarea unui meșteșug; antrenamentul fiind asigurat de meșteri 
din cadrul asociației Nemțeanca. Nemteanca a fost partener in proiectul Centru de invatare de meșteșuguri 
tradiționale, dezvoltate de Fundația Filantropică Omenia, finanțată de Uniunea Europeană prin intermediul 
Programul PHARE-ACCESS, în care grupul țintă erau persoane defavorizate social, care cu ajutorul 
meșterior își dezvoltă abilitățile în practicarea unui meșteșug ca posibilă sursă de venit personal. Meşterii 
Asociaţiei au inițiat un parteneriat cu Administraţia Publică Locală Tg. Neamţ Ţara Creangă (Ion Creangă 
fiind cel mai cunoscut povestitor român), ceea ce reprezintă o contribuție substanțială la conservarea 
identitatății culturale românești şi valorificarea patrimoniului turistic al zonei Neamţ. Principalul rezultat al 
proiectul este înființarea unui nou obiectiv turistic, prin amenajarea parcului „Ținutul Creangă”, în orașul 
Tg. Neamţ, oraşul natal al marelui povestitor. Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca face parte din Grupul 
de acțiune Integrat (GIA) și Grupul de lucru (GL) pentru creșterea dezvoltării economice prin promovarea 
turismului, înființată în județul Neamț, susținută de Programul de reformă a administrației publice locale 
prin Parteneriate Sustainable (GRASP). În cadrul acestui program, a fost lansată finanțarea GRASP pentru 
a sprijini implementarea programului Planurile de lucru ale Grupurilor Integrate de Acțiune. Fondul 
Regional pentru Dezvoltarea Parteneriatelor (DFID), în Regiunea Nord-Est, a finanțat proiectul 
„Meșteșugurile populare, cartea de vizită a Moldovei”, inițiat de Asociația Meșterilor Nemțeanca. 
Având în vedere prioritatea identificată în cadrul Grupului Tematic Regional „Dezvoltare Turism”, și 
anume „promovarea valorilor tradiționale”, precum și axele de intervenție propuse, rezultatele proiectului 
initiat sunt: 
- o colecție reprezentativă de produse artizanale din Regiunea NE a României; 
- 30 de puncte pentru promovarea si comercializarea produselor; 
- pliant de promovare cu itinerarii artizanale din Regiunea Nord-Est a Romaniei. 

 
 

SMART VILLAGE STRATEGY ISLAND OF KYTHERA 
www.smartrural21.eu/villages/kythera_el  
 
„Insula Kythera din Grecia, cunoscută și sub numele de Tsirigo de către localnici, se află la răscrucea a trei 
mări și este cunoscut drept locul de naștere al Zeiței Afrodita. Insula noastră este una dintre cele mai mari 
insule din Grecia și se caracterizează printr-un număr mare de așezări mici, cu o populație totală de 
aproximativ 4000 de oameni. Cea mai mare așteptare a noastră este să ne menținem tineretul în zonă, prin 
crearea condițiilor corespunzătoare pentru ca tinerii și activi să trăiască și să lucreze pe insulă. 
Economia noastră locală se bazează preponderent pe turism și agricultură, dar și pe alte domenii precum 
comerțul și servicii, inclusiv educație și sănătate. Am dori să promovăm agricultura și mediul durabil pe 
insulă prin introducerea de noi tehnologii. Scopul este de a spori producția de produse locale, în principal 
producția de ulei de măsline, miere, precum și plante aromatice și medicinale, în timp ce promovarea și 
conservarea peisajelor, ecosistemelor și biodiversității din Kythera. 
De asemenea, dorim să creștem turismul de calitate, prin sprijinirea formelor alternative de turism, prin 
intermediul promovarea patrimoniului cultural, a frumuseții naturale a insulei, precum și a produselor 
locale. Comunitatea este foarte puternică cu o identitate locală bine păstrată, formată din diverse asociaţii 
locale şi organizații. Prin participarea noastră la proiectul Smart Rural 21 sperăm să obținem idei noi 
și inspirație pentru dezvoltarea unui plan strategic pentru implementarea abordărilor smart village. 

http://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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” Grupul de Acțiune Locală a Insulelor Attica, primarul insulei și Universitatea Agricolă din Atena (AUA) 
sunt principalii actori implicați activ în prima etapă a procesului Smart Village. 
Dezvoltarea strategiei pentru satul preselectat, insula Kythera, din Grecia, în contextul Proiectului de  
Acțiune pregătitoare privind zonele rurale inteligente ale secolului XXI. Procesul a fost inițiat de GAL-ul 
Insulelor Attica, care a sprijinit satul Kythera în timpul fazei de depunere pentru a aplica pentru a deveni un 
sat inteligent preselectat. GAL-ul din Attica este o rețea de cooperare a municipalităților din unitatea 
regională a insulelor Attica. Se compune din 8 municipii insulare din regiunea Attica și alte douăsprezece 
(12) asociații locale (reprezentând sectorul piscicol, agricol, turism cultural). Are un interes puternic pentru 
satele inteligente, fiind partener în proiectul LEADER TNC privind „sate inteligente” și membru activ al 
Rețelei Smart Village. Domnul Eustratios Charchalakis, primarul orașului Kythera și președintele 
Managementului Programului COMITETUL LEADER/CLLD al Insulelor Attica, a susținut cu entuziasm 
procesul și este activ implicat în declanșarea dezvoltării strategiei satului inteligent. În plus, sprijin local 
pentru dezvoltarea și implementarea strategiei de sat inteligent este condusă și coordonată de membrii 
Echipei naționale de experți din Grecia, AUA care face, de asemenea, parte din echipa de coordonare. 
Experți naționali nominalizati de partenerul de proiect Smart Rural au legături directe cu familia în Kythera 
și sprijină dezvoltarea satului inteligent. 
AUA fiind expertul național în Grecia, contribuie la dezvoltarea satului inteligent, sprijinind pregătirea 
acestuia, Smart Village Strategy of Kythera 3 ghidând Kythera prin etapele de dezvoltare a strategiei, 
identificarea și mobilizarea expertizei de specialitate, identificarea instrumentelor și metodelor inovatoare 
pentru dezvoltarea strategiei.  

 
 

BORGOFUTURO 
www.borgofuturo.net/en/  
 
Inovația socială este procesul participativ organizat în cadrul festivalului, prin care se analizează rezultatele 
și investigându-l ca model de implicare în mediul rural. Construirea încrederii și viziunii comune sunt 
printre principalele obiective ale unui astfel de proces, vizând contribuția la stabilirea bazelor unei 
implementări comune a acțiunilor care vor contribui la regenerarea zonei. BORGOFUTURO, o experiență 
de regenerare rurală prin artă și festival cu sediul în Ripe San Ginesio, regiunea Marche, este unul dintre 
replicatorii suplimentari selectați. Proiectul se naste de la o colaborare între municipalitatea Ripe San 
Ginesio, un mic sat din regiunea Marche, și asociația Borgo Futuro, format dintr-un grup de tineri dedicați 
teritoriului local și implicați în domeniul cultural, producții și studii de mediu. Născut în 2010 ca „Festival 
al durabilității la scară de cătun”, de-a lungul timpului, BORGOFUTURO a devenit un proiect de 
regenerare a orașului Ripe San Ginesio, care și-a reactivat centrul istoric – definit ca Borgo – prin 
atribuirea de spații municipale artizanilor și buticurilor locale. Ca si in rest pe glob, COVID19 a lovit grav 
inițiativele culturale din zonele rurale, adesea bazate pe organizarea tradițională, care nu se pot adapta la 
reglementările de siguranță impuse de urgența sanitară (De Luca et al, 2020). 
În același timp, nevoia de spații deschise, distanțe sociale și măsuri de siguranță, nu au fost benefice 
festivalului. În felul acesta, la zece ani de la naștere, BORGOFUTURO își extinde domeniul de aplicare la 
alte patru municipii învecinate, care decid să îmbrățișeze proiectul și să găzduiască o lună de activități 
culturale comune în vara anului 2020 sub numele de „Borgofuturo+, il buon contagio”. 
Pornind de la provocările și posibilitățile ridicate de criza COVID-19, procesele participative sunt 
necesare în zonele rurale pentru a discuta, a obține opinii, a crea inovație și a lua decizii pe teme precum 
cultura, servicii și infrastructură, rețea ecologică, managementul resurselor locale și turism.  
Propunerile concrete vor fi discutate în secțiunea de rezultate, stabilirea priorităților și elaborarea 
recomandărilor pentru planificari viitoare și reflectarea asupra oportunității pentru orașele mici din zonele 
interioare de a se grupa și coordona, planificarea eforturilor pentru a atinge obiective comune. 
Administrațiile din Ripe San Ginesio, Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno și Sant'Angelo în Pontano, toate 
situate în valea Fiastrei, au decis să înceapă o instituție inter-municipală, proiect, care poate acționa ca forță 
motrice pentru dezvoltarea teritoriului. Zona este, de asemenea, în centrul altor strategii teritoriale, atât sub 
conducere regională, cât și națională. Prin Fondurile Structurale Europene și Fondul de Coeziune, urmând 
abordarea LEADER, Regiunea Marche finanțează „Proiecte Locale Integrate” (PIL), care a reunit mai 

http://www.borgofuturo.net/en/
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multe municipalități într-un proiect care vizează consolidarea atractivității turistice teritoriului, sub 
denumirea de „Valea Fiastrei, un loc al experiențelor”. La granita PIL, se duce o altă strategie 
realizată de Strategia națională italiană pentru zonele (SNAI), care promovează îmbunătățirea bazată pe 
servicii locale și infrastructură în zona pilot „Alto Maceratese”. În acest context teritorial, reprezentanți ai 
cinci municipalități care aderă la Borgofuturo + s-au întâlnit, pentru a pune bazele unor linii de planificare 
comună, lucrând pe macrotemele de sustenabilitate și calitatea vieții. Metodele de colaborare testate de cele 
cinci municipalități, au pus bazele acțiunilor comune care vor contribui la regenerarea zonei 
conform metodologiei RURITAGE. Au fost organizate patru evenimente diferite, constând într-o masă 
rotundă, sesiune urmată de un eveniment public. Aceste patru evenimente, programate în cadrul 
programului festivalului, au găzduit împreună, local, părțile interesate și experți externi pe această temă. În 
cadrul mesei rotunde, discuția a fost facilitată de moderatori, constituită din membri ai asociației Borgo 
Futuro și angajați municipali. Cel puțin doi moderatori au fost alocati fiecărei mese rotunde, formate din 
maximum 18 participanți. În cazul în care participanții au depășit acest număr, au fost organizate două 
mese paralele. Structura generală a discuției a fost convenită în cadrul grupului de moderare înainte de 
atelier. Cele patru mese rotunde au avut loc în perioada iulie-august 2020 și sa concentrat pe următoarele 
subiecte cheie: Prima masă rotundă: Orașe mici, infrastructuri și servicii pentru regenerarea teritoriilor 
rurale. Scopul aici a fost definirea unei strategii intermunicipale pentru regenerarea teritoriului prin 
cartografierea și reactivarea spațiilor subutilizate și prin partajarea infrastructurilor și serviciilor. 
 
A 2-a masă rotundă: Proiecte inovatoare pentru educația pentru mediu și pentru îmbunătățirea cunoașterii 
teritoriului. 
Scopul a fost acela de a concepe proiecte inovatoare pentru școlile de pe valea Fiastrei pentru promovarea 
educației pe durabilitatea mediului și pentru îmbunătățirea cunoștințelor teritoriale în rândul copiilor. 
A treia masă rotundă: comună, programarea evenimentelor culturale. Scopul a fost definirea unui protocol 
pentru producerea și programarea de inițiative culturale prin orientări și instrumente comune.  
A 4-a masă rotundă: Eno-gastronomie și produse locale de calitate. 
Scopul a fost înființarea unei rețele la scară intermunicipală pentru susținerea producției și distribuției 
locale. 
La fiecare eveniment, discuția în jurul temei predefinite a urmat aceeași structură prin  
- un prim moment de prezentare și redefinirea temei de către fiecare participant,  
- analiza punctelor forte ale teritoriului și a bunelor practici,  
- identificarea aspectelor critice 
- propuneri.  
In concordanta cu natura BORGOFUTURO și RURITAGE, orientată constant spre angajament și 
angajament local, a fost stabilit un proces participativ, care implică actorii locali prin ateliere și întâlniri 
publice. Părțile interesate au identificat si au urmat liniile directoare oferite de proiectul RURITAGE, 
identificând părțile interesate relevante (politică, cercetare, industrie și servicii și utilizatori publici) și pe 
domeniu de interes în funcție de subiectele identificate (servicii și infrastructură, educație, artă și festival și 
patrimoniu cultural și natural, alimentație și gastronomie). 
Selecția părților interesate s-a făcut prin sprijinul celor cinci administrații locale, asigurându-se că 
au participat părți interesate din toate cele cinci teritorii. 
Municipalităților li s-a solicitat în mod expres să se implice la cel puțin cinci persoane per atelier per 
municipiu. Pe lângă angajarea directă a administrațiilor, atelierele au fost difuzate prin rețelele de 
socializare ale municipalităților și canalele de comunicare a festivalului Borgofuturo+, care se desfășoară în 
paralel. În plus, evenimentele festivalului au fost organizate pentru a oferi o nouă ocazie de a aborda 
subiectele la mesele rotunde. 
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Local value chain for dairy products 
in the area of Saxon villages in 
Transylvania (Viscri) 
www.fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/ 
 
Crearea unui lanț valoric local pentru produsele lactate în zona satelor săsești din Transilvania (Viscri), 
care va adăuga valoare pentru laptele produs de vacile hrănite cu iarbă, deținut de fermierii din regiune. 
Finanțat de: Fundația Carrefour 
Durata proiectului: martie 2019 - martie 2020 (1 an) 
Buget: 250.000 euro 
Scopul proiectului este crearea și crearea unui lanț valoric local pentru produsele lactate în zona satelor 
săsești din Transilvania (Târnava Mare), care va adăuga valoare laptelui produs de vacile hrănite cu 
iarbă, deținut de fermierii din regiune. Peisajul din Târnava Mare este unul dintre cele mai bogate 
peisaje din Europa din punct de vedere al biodiversităţii din regiune. Vacile care pasc pe aceste pășuni 
într-un sistem agricol „natural organic” produc lapte de înaltă calitate, 
care poate fi dovedit științific prin analiză, fiind deosebit de bogat în compuși și elemente sănătoase și 
gustoase. Din această materie primă se poate face o brânză care are toată unicitatea și calitatea naturală. 
Acest proiect are ca scop permiterea comunităților agricole (aproximativ 5.000 de familii) din zonă, 
administratorilor acestui teren, să dea valoarea pe care o merită prin dezvoltarea unei viziuni 
antreprenoriale, diferențiind produsele lor de calitatea industrială, scăpând de nișa „capcană”, care poate 
reduce volumul vânzărilor, beneficiază de inovație în producție și, în cele din urmă, să permită 
supraviețuirea durabilă pe termen lung a acestor peisaje și comunităților lor. 
 
Ce vor face în continuare 

- Găsirea de rețete potențiale; 
- Repararea clădirii producției de brânzeturi, achiziționarea și instalarea echipamentelor, inclusiv a 

echipamentelor de laborator pentru a permite un control bun al calității. Calitatea constantă este vitală 
pentru a garanta o piață. Cea mai frecventă problemă pentru microîntreprinderile din România este 
calitate inconsecventă; 

- Producerea primelor loturi de produse în unitatea de procesare a laptelui; 
- Definirea criteriilor de calitate ale brânzei Viscri (de la fermă până la produsul finit). 
- Definirea liniilor directoare de producție, inclusiv tipul de furaj; 
- Proiectarea strategiei de marketing, ambalaj, branduri. 

 
Acest proiect va contribui la reducerea sărăciei și va încuraja tinerii să rămână în fermele familiale. 
Viscri, ca multe sate din România (și nu numai România) suferă de lipsa de încredere reciprocă care 
subminează capacitatea localnicilor de a rezista presiunilor sociale și economice. Proiectul va fi un 
catalizator pentru cooperare și încredere. Consumatorii vor avea acces la alimente de calitate și, de 
asemenea, vor fi mai conștienți de valorea naturala ridicata a peisajului agricol din România și îi va 
sprijini mai mult prin alegerile lor de cumpărare. 
Beneficiar 
Fermierii: 50 de membri ai asociatiei din Viscri. 
Comunitate: va crește coeziunea socială în comunitatea Viscri, 300 de persoane. La scară mai mare, 
5.000 de fermieri, familii din Tarnava Mare ca zona comerciala. Beneficiile economice și sociale sunt 
larg răspândite. Consumatorii care vor avea un acces mai bun la alimente de calitate și vor fi, de 
asemenea, mai conștienți de valorile peisajelor HNV în România și îi va sprijini mai mult prin alegerile 
lor de cumpărare. Inovarea și promovarea unor mijloace de trai atractive în zonele rurale. Filosofia 
ADEPT este de a combina inovația cu tradiție, să nu păstreze peisajele HNV ca într-un muzeu. ADEPT 
folosește inovația la diferite niveluri pentru a realiza o zonă mai atractivă pentru vizitatori și mai 
interesantă economic pentru localnici. De exemplu, am introdus în zonă mașini de tuns iarbă inovatoare, 
care sunt mult mai potrivite la nevoile fermierilor și ale mediului. La nivel de vizitator și marketing, 
ADEPT folosește smartphone-ul și aplicații de social media pentru promovarea turismului și 
alimentației în zonă. ADEPT speră să dezvolte produse noi, cum ar fi carnea de vită de mare valoare și 
brânzeturi locale unice, potrivite pentru peisaj și pentru gestionarea continuă a 

http://www.fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/
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pajiştii. La nivel de procesare, ADEPT a dezvoltat o unitate de procesare legume-fructe. ADEPT va 
avea un puternic impact local. Acum, în parteneriat cu TFT Forest Trust Rurality, dorim să trecem acest 
proiect la un alt nivel în care putem avea mai mult decât un impact de nișă și putem ajuta la salvarea 
unei proporții mai mari de fermieri care trăiesc și întrețin aceste unice peisaje în Transilvania şi în alte 
părţi ale României. Acest proiect va fi realizat în strânsă colaborare cu localnicii, pentru a oferi 
fermierilor o valoare adecvată pentru produsele lor, astfel încât acestea să nu fie vândute ca mărfuri care 
vor concura cu produsele industriale, dar vor primi un preţ adecvat, care va valorifica conservarea 
naturii şi calitatea alimentelor. Împărtășim dorința de a inova și de a dezvolta în comun un viitor prosper 
pentru comunitățile lor și ecosistemelor din Transilvania cu acei actori economici din lanțul valoric care 
împărtășesc aceleași interese și valori. Scopul general al proiectului este de a oferi acestei comunități o 
mai mare stabilitate financiară și un model care poate fi folosit și de alte comunități. 
 
Obiective: 
- Adăugarea de valoare locală laptelui produs în Târnava Mare; crearea și comercializarea produselor 
care poartă toată unicitatea zonei.  

- Colaborare cu o comunitate mică, dar puternică. Satul Viscri este cel mai potrivit. Are aproximativ 
350 de vaci, dintre care 180 furnizează lapte. Vom începe colaborarea cu Asociația Fermierilor Viscri, 
iar ulterior vom extinde proiectul către satele învecinate care au aceleași caracteristici de agricultură și 
peisaj. 

- Co-design pentru a reuși. ADEPT va colabora cu fermierii pentru a gestiona investiția și pentru a 
înființa producția, beneficiind totodată de expertiza tehnică oferită de TFT. 

- Elaborarea unei rețete originale de brânză, care să țină cont de tipul de brânză pe care l-ar face piața 
acceptă, fiind definitorie pentru calitatea și unicitatea peisajului Târnava Mare. Consumatorii sunt din ce 
în ce mai mult 
dispuși să se conecteze cu natura prin hrana lor și să fie siguri că mâncarea pe care o mănâncă este 
sănătoasă pentru ei. Branza Viscri le va permite să beneficieze de ambele. 
 
 
SALTY BAG (Geanta Sărată) 
Reutilizați, reduceți și reciclați puternic și 
materiale vele de lungă durată pentru genți la modă. 
www.saltybag.com  
www.facebook.com/Saltybag  
 
Geanta sărată a fost concepută ca o idee în timpul unui seminar de la Corfu Sailing Club în ianuarie 
2013. Sacul sărat a fost creat pentru a proiecta și fabrica genți handmade de înaltă rezistență, prin 
reutilizarea și exploatarea de materiale, ținând cont de impactul scăzut asupra mediului și de principiile 
economiei circulare. 
Înființată în Corfu, o insulă ionică, Salty Bag restaurează pânzele, plăcile, parașutele, care și-au încheiat 
ciclul de viață pe mare, oferind o viață nouă și o nouă valoare. Fiecare pungă sărată este concepută 
pentru o durată lungă de viață și să poată fi utilizate chiar și după încheierea ciclului său de viață. 
Atunci când reutilizați materiale, există mai puțină greutate asupra economiei. Reutilizarea este o 
modalitate economică prin care oamenii din toate cercurile socio-economice pot achiziționa articolele de 
care au nevoie. 
Mai precis, Salty Bag folosește material de pânză, un material foarte rezistent, rezistent la uzură, care 
după ce a ajuns la sfârșitul vieții pe mare, își păstrează încă natura rezistentă la intemperii, făcându-l 
perfect pentru a se transforma într-un elegant puternic gent de călătorie. În timpul fabricării de noi 
produse, resursele naturale limitate inițial sunt drenate și materialele nedorite sunt eliminate și poluează 
mediul, comunitățile întâmpină dificultăți în obținerea de bunuri accesibile de care au nevoie. O 
modalitate de a preveni risipa, de a îmbunătăți comunitățile și de a crește materialul, bunăstarea 
cetățenilor este de a lua produsele utile aruncate de cei care nu le mai doresc sau nu mai au nevoie de ele 
și oferiți-le celor care le recicleaza. „Sacul sărat” previne producerea de deșeuri prin proiectarea și 
fabricarea artizanală a acestor pungi din pânză pentru a fi reutilizabile. 
De asemenea, își inițiază clienții să le returneze vechiul „sac sărat”, pentru a-l reutiliza într-unul 

http://www.saltybag.com/
http://www.facebook.com/Saltybag
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nou. În plus, ori de câte ori un client returnează un produs Salty întreprinderii, acesta oferă o reducere de 
30% din noua lor achiziție. Salty Bag este, de asemenea, caracterizată ca o marcă prietenoasă - vegan, 
deoarece nu folosește piele de animale și folosește numai piei de origine vegetală și toate materialele 
acestora sunt din sunbrella reciclate, căptușeală din poliester, căptușeală din poliester virgin reciclabil, 
centuri de siguranță recuperate și frânghie naturală. 
 
- Reciclarea materialelor considerate a fi evacuate 
- Cooperare între sectoare (retail, producție, yachting) 
- Noi metode de fabricare și reciclare artizanală 
- Procese și produse inovatoare 
- Zero deșeuri pentru conservarea resurselor naturale și reducerea poluării de la extracție, producție și 
eliminare 

- Fara substante nocive pentru oameni 
 

 
Armoni Upatras – Environmental protection services 
www.armoniupatras.com/en/home  
 
Compania Armoni Upatras I.K.E a fost creată prin decizie a Universității din Patras și a companiei tehnice 
Armoni, în scopul cercetării, dezvoltării și implementării de mediu și proiecte ecologice cu zero 
carbonizare. Compania a fost înființată în Serres, un oraș din Macedonia Centrală, Armoni UPatras 
operează cu servicii de protecție a mediului și nu numai. Compania dezvoltă în domenii convenționale 
(solar, eolian etc.) și altele (hidrogen) surse regenerabile de energie, precum și tratarea deșeurilor. Unele 
dintre serviciile principale sunt: 
● Producția de hidrogen și energie electrică: H2 Power este o tehnologie care nu are deșeuri, singurul deșeu 
fiind vaporii de apă și nu provoacă nici un fel de poluare. Este conceput pentru a elimina existente și 
viitoare producții industriale de energie din emisiile nocive ale combustibililor fosili. 
● Gazeificarea biomasei: în Grecia, reziduurile agricole și forestiere, biomasa potențială, sunt echivalente 
la 3-4 milioane de tone de petrol pe an. Perspectivele de utilizare a biomasei în Grecia sunt de bun augur. 
Tehnologiile lor de conversie a bioenergiei sunt multe și destul de diferite: termice, chimice și biologice 
● Gazificarea deșeurilor solide: Proiectul se referă la construcție și punerea în funcțiune a unei centrale  
electrice, prin arderea gazului produs prin procesul de gazeificare a deșeurilor municipale solide. Inovația 
sa este aceea că, pentru gazificare se aplica o atmosfera controlata de aer rezultand arderea partiala prin 
care se folosesc catalizatori potriviți pentru a nu lăsa poluanți gazoși, lichizi dar și solizi în mediu. 
Gazeificarea este un proces termic endotermic în care biomasa solidă este transformată în combustibil 
gazos. Produsul final este electricitatea și energia termică. Compania face primii pași și este susținută de 
experți pe termen lung în toate domeniile de mediu, cu aprobarea oficială a stimatei Universități din Patras 
din Grecia. Partea inovatoare a Companiei rezultă din proiectarea și dezvoltarea lor de energie regenerabilă 
din hidrogen, un domeniu în continuă expansiune și în creștere. 
Scopul este de a implementa serviciile și de a avea un impact prin aplicarea programului de mediu.  
Efortul actual este de a dobândi un mediu benefic, pe termen lung și prezență financiară de afaceri viabilă. 
Pe termen lung, rolul unei întreprinderi „verzi” este de a se asigura că utilizează resursele naturale (cum ar 
fi apa, energia și materialele prime) și economiile acestora sunt optimizate să investească 
în protecţia şi refacerea mediului natural, care este ameninţat. 
 
- Prietenos cu mediul și activ 
- Investiții de timp și energie în conceptul economiei circulare 
- Fără producție de deșeuri solide 
- Cercetare constantă pentru o schimbare durabilă 
- Utilizarea tehnologiilor verzi și inovatoare 
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Kefalas S.A 
www.organicvillage.gr/company_el.html  
 
Compania Kefalas este situată în Laconia, lângă Sparta antică și râul Evrotas. 
Măslinele cresc folosind tehnici care nu sunt chimice. A început trecerea la agricultura ecologică 
în 1995 și pentru o mai bună producție și circulație a produselor a fost creat exclusiv de 
producătorii de biocultivatori care au creat firma Kefalas A.E. 
Scopul principal și preocuparea companiei este aplicarea fidelă a agriculturii ecologice 
 
Tehnici și metode pentru toate etapele procesului de producție: 
● cultivarea măslinilor fără utilizarea de medicamente și îngrășăminte chimice, 
● ridicarea măslinelor în mod tradițional, 
● presare la rece, 
● ambalarea, depozitarea si introducerea pe piata sub monitorizare si control continuu. 
Toate cele de mai sus duc la rezultatul producerii unor produse ecologice de calitate excelentă, fabrica 
companiei este un pionier în domeniul său și una dintre principalele întreprinderi „verzi” din Grecia. 
Dar de ce este agricultura ecologică importantă și benefică?  
Pentru că are ca scop: 
● Protecția globală a mediului prin management durabil (protecția solului și a acviferului, asigurarea 
biodiversității), 
● Utilizarea durabilă a energiei și a resurselor naturale (cum ar fi apa, solul, materia organică), 
● Mentine si creste fertilitatea si activitatea biologica a solului, 
● Asigurarea sănătății și bunăstării animalelor, 
● Pentru a proteja sănătatea fermierilor și a consumatorilor de expunerea la substanțe chimice nocive. 
 
- Rețea comunitară online și personală 
- Durabilitatea mediului 
- Economie circulara 
- Promovarea agriculturii ecologice 
- Fara substante nocive pentru oameni 

 
 

Biomateriale pentru modă, mobilier, ambalaje, auto și transporturi 
www.saltybag.com    
www.facebook.com/Saltybag  
 
Compania VEGEA a fost fondată în 2016 la Milano, pentru a promova integrarea dintre chimie 
sectorul și sectorul agricol prin dezvoltarea de produse inovatoare eco-durabile. 
Vegea dezvoltă produse pe bază de plante din materiale sintetice derivate din uleiuri pentru modă, mobilier, 
ambalare, auto și transport. 
Prin stimularea utilizării resurselor regenerabile ca alternativă 
la cele fosile neregenerabile, procesele de producţie sunt dezvoltate pe exploatarea biomasei 
și materii prime vegetale. Cooperările dintre sectorul public și cel privat permit Vegea să se stabilească 
sinergii și parteneriate cu industria locală, regională sau națională și actorii din cercetare. 
Investiții constante sunt alocate activităților de cercetare pentru dezvoltarea continuă a inovației 
tehnologii și proceduri de impact asupra luminii asupra mediului. Sustenabilitatea este unul dintre pilonii 
Vegea 

politici de responsabilitate socială și se bazează pe operațiuni de producție care utilizează materii prime 
vegetale, 

materiale reciclate și polimeri pe bază biologică. 
Vegea valorifică biomasa și reziduurile din agro-industrie ca materii prime de mare valoare și le face să 
devină 

materiale noi pentru modă, mobilier, ambalaje, auto și transport. 
În special, în colaborare cu cramele italiene, compania Vegea a dezvoltat o procedură pentru 

http://www.organicvillage.gr/company_el.html
http://www.saltybag.com/
http://www.facebook.com/Saltybag


27 
 

valorificarea deșeurilor de vin: tescovină de struguri, cum ar fi cojile, tulpinile și semințele de struguri 
aruncate în timpul vinului 

producție. Fără solvenți toxici, metale grele și substanțe periculoase pentru oameni și 
mediul este implicat în procesul de producție. 
Căutăm în permanență soluții sustenabile pentru a oferi clienților noștri aplicații noi 
de biomateriale, urmând toate procesele de la prima analiză de laborator până la producție 
la scară industrială. 
 
- Reciclarea materialelor considerate a fi evacuate 
- Cooperare între sectoare (chimic, agro) 
- Noi metode de agricultură 
- Procese și produse inovatoare 
- Zero deșeuri pentru conservarea și reducerea resurselor naturale de la poluare de la extracție, producție 
și eliminare. 

- Fara substante nocive pentru oameni 
 
 

Vaillant. 140 de ani de experiență și atenție deosebită la mediu 
www.vaillant.it  
 
Compania Vaillant, lider în furnizarea de sisteme inteligente pentru casă, realizează durabilitatea mediului 
prin: proiectul SEEDS, The Green Manifestul Evolution și campania promoțională pentru casare 
cazane vechi/ineficiente. 
Vaillant. 140 de ani de experiență și atenție deosebită la mediu. 
Scopuri principale: 
 
- Reducerea cu 25% a emisiilor de CO2 ale grupului 
- Zero accidente, ceea ce înseamnă aplicarea unui program de siguranță zero accidente 
- Îmbunătățirea eficienței dezvoltării produselor. Fiecare client, prin înlocuirea cazanului său va avea o 
garanție de șapte ani și va contribui la creșterea arborilor în zonele protejate din Ticino Parc (Lombardia) 
și în Valea Aniene (Lazio). Datorită acestui proiect, schimbarea cazanului înseamnă reducerea consumului 
de energie, gaze cu efect de seră și CO2 în atmosferă. Poluarea aerului se numără printre principalele 
cauze ale căilor respiratorii și bolile cardiovasculare din lume, precum și agravarea celor în curs 
schimbarea climei. Un mic gest de a planta copaci, dar esențial pentru noi și pentru mediu inconjurator. 

 
- Prietenos cu mediul și activ 

 
- Investiții de timp și energie în conceptul economiei circulare 

 
- Nimic nu este risipă, totul poate fi transformat 

 
- Cercetare constantă pentru o schimbare durabilă 

 
- Auto regenerare a produselor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vaillant.it/
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Off Grid Italia 
www.offgriditalia.org  
 
Off Grid Italia, este o asociație culturală creată pentru a promova un mediu minim impact asupra 
proceselor vii. Cuvântul OFF the Grid are mai multe semnificații: deconectat din grilă, trăind în afara 
cutiei. În Italia este nevoie de foarte puțin pentru a avea o atitudine off-the-grid! 
 
 
Oamenii în afara rețelei vor: 

- evita risipa de alimente - energie - apa - obiecte – imbracaminte 
- se dedică autoconstruirii obiectelor de zi cu zi, poate cu deșeuri, alimente produse de ei, reducerea 
poluării mediului, abordarea economiilor alternative, cum ar fi bartering sau time banking, utilizarea de 
energii regenerabile 

- aspiră să practice o viață total deconectată de la rețele în totală autonomie. 
 
Motto-ul este: 100% fabricat in Italia! 
Off Grid vrea să răspândească această filozofie în Italia și să construiască gândirea OFF GRID in proiecte 
concrete. Off Grid este, de asemenea, angajat în proiectarea primului parc de distracții în lumea dedicată 
temei de reutilizare (Reland). 
 

- Rețea comunitară online și personală 
- Durabilitatea mediului 
- Economie circulara 
- Utilizarea energiilor regenerabile 
 
 
SONNENTOR 
www.sonnentor.com  
www.facebook.com/Sonnentor  
 
SONNENTOR are un mare succes în cultivarea și comercializarea de ierburi și condimente organice 
într-o regiune austriacă îndepărtată, aproape de granița cu Cehia. Compania este cunoscută la nivel 
internațional. Sonnentor are un mare angajament ecologic. Ambalare fără plastic, produse fără ulei de 
palmier, economii neutre de CO2 și comerțul direct cu fermierii ecologici, face din SONNENTOR un 
model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere economic, compania urmează calea echilibrului 
bunului comun în loc de profit maxim (vezi www.ecogood.org ), ceea ce este un deliberat 
sistem de echilibrare care pune contribuția unei companii la binele comun în centrul de producție și 
vânzare. Economia circulară se practică pe parcursul întregului lanț de producție. 
In solurile sănătoase, plantele au timp să crească până la recoltare, resturile sunt restituite acestuia. 
Diversitate: angajații provin din 10 națiuni diferite, 55% femei lideri, șomerii de lungă durată și persoanele 
cu handicap își pot găsi un loc de muncă la SONNENTOR precum şi pensionarii care caută o ocupaţie 
semnificativă. Acestia sunt călăuze pentru vizitatori prin fermă și zonele de producție. 
Compania colaborează cu parteneri care produc în România, Kosovo, Germania, Grecia, Portugalia și 
Albania. 
SONNENTOR vinde produse în propriile magazine (până acum Austria și Germania) și într-un sistem de 
franciză (de exemplu, în farmacii). Există și un magazin online. 
De asemenea, publică o revistă pentru clienți și prieteni. Au fost diferite premii acordate companiei pentru 
produse sociale, economice și, desigur, ecologice speciale. 
ROULOTELE ECOLOGICE speciale SONNENTOR „LAND-LOFTS” sunt pregătite pentru cei care 
doresc să viziteze și să rămână peste noapte în grădinile de plante medicinale. 
 
- Ambalare fără plastic, produse fără ulei de palmier, economii neutre în CO2 și comerțul direct cu 

fermierii ecologici, fac din SONNENTOR un model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere 
economic, compania urmează calea echilibrului bun comun în loc de profit maxim (vezi 

http://www.offgriditalia.org/
http://www.sonnentor.com/
http://www.facebook.com/Sonnentor
http://www.ecogood.org/
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www.ecogood.org ), care este un sistem de echilibrare deliberat care pune contribuția companiei la bunul 
comun în centrul producției și vânzării. Economia circulară se practică pe tot parcursul lanțului de 
producție – soluri sanatoase, plantele au timp sa creasca pana la recoltare. 
 
 
Belgia, în drum spre o economie circulară 
www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy  
 
De la Programul Națiunilor Unite pentru Mediu UNEP, care va exista de 50 de ani în 2022, vine acest link 
și articol privind economia circulară a Belgiei și modul în care este dezvoltată politica pentru a o realiza în 
cel mai bun mod. Belgia este deja activă in modul său de a construi o societate mai durabilă printr-o 
economie circulară. Guvernul federal și cele trei regiuni autonome — Bruxelles-Capitala, Valonia și 
Flandra — sunt toate aliniate la acest efort. 
„O tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon, neutră din punct de vedere climatic și eficientă 
din punct de vedere al resurselor necesită o abordare holistică: nu este realizat prin abordarea provocărilor 
în silozuri. Știința, tehnologia și inovația trebuie puse în funcțiune pentru aceasta tranziție. Belgia este 
pregătită să-și joace rolul și să conducă prin exemplu”, a declarat Marie-Christine Marghem, ministrul 
de mediu, energie și dezvoltare durabilă în Belgia. Economia circulară va crea activitate economică. 
Acesta este unul dintre motivele pentru care noi, guvernul de la Bruxelles, dorim să fim printre pionieri: 
vrem să arătăm că este posibil!" au declarat Alain Maron, ministrul pentru tranziție climatică, și Barbara 
Trachte, secretar de stat responsabil de Tranziția economică într-o declarație comună. Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Bruxelles Environment (agenția de mediu din Bruxelles-
Capitale), împreună cu Ecocity Builders și Consiliul Mondial pe City Data au dezvoltat un cadru 
conceptual pentru a urmări tranziția orașului către o economie circulară, inclusiv proiect de indicatori (a se 
vedea raportul pentru detalii). 
 
Având Bruxelles-ul ca unul dintre orașele sale pilot, UNEP lucrează și la o metodologie de măsurare a 
numărului de locuri de muncă creat într-o tranziție a economiei circulare.  
 
UNEP și Belgia, lucreaza împreună la nivel global 
Belgia este un puternic susținător politic și financiar al activității UNEP. A contribuit nespus la Fondul de 
bază UNEP, Fondul pentru mediu din 1973 și figurează în mod constant în topul celor 10 contribuitori. 
Belgia este de asemenea, unul dintre puținele state membre care își asumă angajamente multianuale față 
de finanțarea de bază a UNEP. „Am stabilit obiective ambițioase prin Agenda 2030. Trebuie să rezolvăm 
probleme complexe interconectate care acoperă întreaga lume: 
iar Belgia se angajează să realizeze acestea. UNEP joacă un rol crucial – în aducerea de dovezi științifice; 
în convocarea oamenilor; în deschiderea drumului pentru noi... este vorba despre generațiile noastre 
viitoare, iar UNEP este un partener principal în acest sens”, a spus Alexander De Croo, ministrul belgian 
pentru cooperare pentru dezvoltare. La nivel global, Belgia sprijină Activitatea UNEP de a accelera 
tranziția către economii durabile și eficiente din punct de vedere al resurselor.  
 
Spre zero deșeuri  
Unul dintre obiectivele modelului economiei circulare este zero deșeuri, în care toate materialele sunt 
ținute în circulație. În 2016, Belgia s-a clasat pe locul doi în Uniunea Europeană în reciclarea deșeurilor; 
aproape 77% din totalul deșeurilor în Belgia au fost reciclate. Ce se întâmplă cu deșeurile în Belgia? Cu 
toate acestea, Belgia și-a stabilit obiective mai mari. 
Până în 2050, regiunea Flandra vrea să aibă o economie circulară în care nimic nu se irosește. În Valonia, 
deșeurile organice vor fi separate de deșeurile menajere brute în întreaga regiune până la sfârșitul anului 
2025. Alte măsuri includ consolidarea rețelei de cafenele de reparații și încurajarea închirierii de bunuri 
materiale mai degrabă decât cumpărarea acestora. Au fost, de asemenea, mai multe „acorduri verzi” – 
acorduri voluntare între parteneri privați, publici și guvernamentali, lansate în Belgia pentru a sprijini 
proiecte de dezvoltare durabilă. 
 
 

http://www.ecogood.org/
http://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy
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Construcție circulară 
Sectorul construcțiilor oferă exemple bune despre modul în care acordurile verzi pot promova 
durabilitatea. În prezent, sectorul la nivel global reprezintă 36% din consumul de energie primară și 39% 
din emisii de gaze cu efect de seră legate de energie. De asemenea, utilizează cantități mari de resurse 
naturale și generează deșeuri. Trecerea de la managementul deșeurilor la managementul materiilor prime 
în sector este o oportunitate de a face față mediului, obiective în oportunități economice care vor optimiza 
utilizarea resurselor, vor crea noi locuri de muncă și vor adăuga valoare pentru locuitori. 
 
Mâncare durabilă 
Ce și cum mâncăm este la fel de important pentru sănătatea planetei ca și pentru propria noastră sănătate. 
Orașele au devenit din ce în ce mai importante în reducerea emisiilor asociate cu producția de alimente și 
risipa de alimente, asigurându-se totodată că populația are acces sigur la alimente durabile, sănătoase și la 
prețuri accesibile. Orașul belgian Ghent din Flandra a fost unul dintre primele orașe europene care și-a 
lansat propria politică alimentară urbană în 2013, numit Ghent en Garde. Mulțumită pieței agricole 
suburbane și o nouă platformă logistică pentru cumpărători profesioniști, mâncarea locală este acum în 
plină expansiune. 
Surplusul de hrană a fost distribuit persoanelor aflate în nevoie, ceea ce în același timp atenuează sărăcia și 
reduce emisiile CO2. În 2019, inițiativa a fost unul dintre câștigătorii Premiului Națiunilor Unite pentru 
Acțiunea Globală pentru Climat.  
Consolidarea rețelei de cafenele de reparații și încurajarea închirierii de bunuri materiale, mai degrabă 
decât cumpărarea acestora. Au fost, de asemenea, mai multe „acorduri verzi” – acorduri voluntare între 
parteneri privați, publici și guvernamentali, lansate în Belgia pentru a sprijini proiecte de dezvoltare 
durabilă. Ghidul online „Brussels Sustainable Building Guide”, oferă sfaturi pentru dezmembrarea, 
reutilizarea și reciclarea materialelor de construcție. Un exemplu de acțiuni întreprinse în Valonia, betonul 
și cărămizile de la clădirile demolate sunt transformate în suprafețe rutiere ecologice în provincia Namur. 
Politica alimentară urbană din 2013, numită Ghent en Garde. Datorită piețelor de fermieri suburbani și 
o nouă platformă logistică pentru cumpărători profesioniști, mâncarea locală este acum în plină 
expansiune. Un triunghi alimentar revizuit există acum în Flandra, cu ghiduri alimentare pentru un stil de 
viață sănătos și durabil. Este nevoie atât de sănătatea ta, cât și de sănătatea planetei, deoarece încurajează 
oamenii să mănânce mai multe alimente pe bază de plante și să nu risipească alimente. 
 
 
ECO INOVAȚIE ÎN BELGIA 
www.greenwin.be/fr/page/pepit 
www.digitalwallonia.be/en  
www.digitalwallonia.be/fr/publications/geochallenge 15 
http://www.valbiom.be/  
 
Observatorul Eco-Inovației funcționează ca o platformă pentru colectarea și analiza structurată a unei 
game extinse de informații despre eco-inovare, adunate din întreaga Uniune Europeană și din regiunile 
economice cheie, oferind o sursă de informații integrate atât de necesare, despre eco-inovare pentru 
companii și furnizorilor de servicii, precum și furnizarea unei baze solide de luare a deciziilor pentru 
dezvoltarea politicilor. Observatorul abordează eco-inovarea ca un fenomen persuasiv prezent în toate 
sectoarele economice și, prin urmare, relevant pentru toate tipurile de inovare, definirea ecoinovației, a se 
vedea: ec.europa.eu/environment/ecoap summary  
În evaluarea indicelui de ecoinovare al UE din 2019, Belgia ocupă locul 17 în clasamentul celor 28 de 
state membre ale UE. Indicele său compozit general este sub media UE. În timp ce în eco-inovare, input, 
activități, output și resurse, rezultatele eficienței arată aproape de performanța medie a UE, indicatorii 
socio-economici ai țării arată unul dintre cele mai mici scoruri dintre toate statele membre. 
În Belgia, inițiativele și proiectele legate de ecoinovare și economia circulară sunt realizate în mare parte 
prin politici și programe la nivel regional. În timp ce această diviziune poate fi un obstacol în calea unei 
ecoinovații coezive și puternice de mediu, prezintă și diversificarea inițiativelor. Regiunea Valonia a 
întreprins numeroase proiecte concentrându-se pe domenii variate de durabilitate (construcții, energie, 
resurse naturale, biochimie, digitalizare). 

http://www.greenwin.be/fr/page/pepit
http://www.digitalwallonia.be/en
http://www.digitalwallonia.be/fr/publications/geochallenge%2015
http://www.valbiom.be/
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Mai multe inițiative au fost dezvoltate și în regiunea Bruxelles pentru a sprijini ecoinovarea într-o varietate 
de domenii, inclusiv construcții, digitalizare, tratarea deșeurilor; de asemenea, se acordă sprijin IMM-
urilor și lucrătorilor independenți pentru dezvoltare activității de eco-inovare. Guvernul flamand a inițiat 
instrumentul Green Deal, un acord voluntar între parteneri și guvernul flamand pentru a urmări obiective 
specifice legate de mediu. Regiunea flamandă, de asemenea a dezvoltat activități de eco-inovare în 
transporturi, energii curate, construcții și tratarea deșeurilor. 
Printre principalii factori ai eco-inovației, cei mai importanți includ integrarea eco-inovației și obiectivele 
de sustenabilitate în politicile industriale și economice, cererea în creștere pentru tehnologie ecologică, 
produse și piețele locale de reciclare, sistemul de învățământ performant și existența instituțiilor de sprijin 
Cu toate acestea, eco-inovarea este împiedicată de dificultățile impuse de coordonarea interregională, de 
lipsa abilități legate de ecoinovare și economia circulară în IMM-uri și un control limitat asupra designului 
produselor pentru majoritatea produselor care intră pe piaţă. 
La nivel național, eco-inovarea este susținută de cadrul de politică strategică federală, cum ar fi Strategia 
Smart de specializare sau Institutul Federal pentru Dezvoltare Durabilă din Belgia la care lucrează activ 
integrarea principiilor economiei circulare în achizițiile publice. Ca și în cazul proiectelor, mai multe 
politici la nivel regional sprijină eco-inovarea în diferite domenii, inclusiv economia circulară, 
dezvoltarea, simbioza industrială și schimbările climatice. 
 
COMPOST ÎN ORAȘ - RECYCLO / Noul centru de pregătire pentru materiale plastice Acum Deschis! / 
O altă inițiativă de îmbunătățire a tranziției climatice prin digitalizare este Geochallenge./ O altă inițiativă 
pentru a îmbunătăți tranziția climatică prin digitalizare este Geoprovocarea. 
GeoChallenge14The SPW, în parteneriat cu diverși jucători publici și privați și cu sprijinul Agenției 
du Numérique, lansând prima ediție a unui program pentru exploatarea digitală a zonei geografice 
Walloon. 
informații: GeoChallenge. Obiectiv: să dezvolte soluții concrete care să răspundă așteptărilor cetățenilor și 
zonei Walloon. Aceasta dorește să încurajeze dezvoltarea de servicii și soluții inovatoare bazate pe 
utilizarea și îmbunătățirea informațiilor geografice valone, în special pentru: promovarea și facilitarea 
utilizării modurilor de transport ecologice,  
● să faciliteze și să încurajeze descoperirea patrimoniului natural al Valoniei, 
● sprijinirea implementării și facilitarea acomodării antreprenorilor, 
● îmbunătățirea calității vieții. 
Biomasă: Un parteneriat public-privat a creat un cluster pentru valorificarea biomasei: Valbiom15. 
Rețeaua de clustere reunește companii industriale și agricole, precum și centre de laborator și de cercetare 
activează în domeniul valorificării biomasei. ValBiom. 
 
 
Fáilte Irlanda - Autoritatea de Dezvoltare a Turismului Național 
www.failteireland.ie  
 
Fáilte Ireland își propune să faciliteze dezvoltarea durabilă pe termen lung a turismului irlandez prin 
contribuția socio-economică, culturală și de mediu. 
Organizația este în strânsă colaborare cu guvernul irlandez, agențiile de stat, autoritățile locale 
și reprezentanții turismului pentru promovarea turismului în întreaga țară prin: 
- Crearea planurilor si retelelor de dezvoltare a destinatiei 
- Investiții în infrastructură, activități, atracții pentru vizitatori, evenimente și festivaluri 
- Furnizarea de informații despre consumatori și cumpărători 
- Oferirea de programe de mentorat și formare pentru suportul afacerilor 
- Dezvoltarea de platforme de cumpărători pentru a sprijini afacerile din turism în inovare și creștere 
În plus, organizația înființează Turismul de Afaceri, fiind responsabil de managementul licitarea ș 
găzduirea de conferințe mari, întâlniri, evenimente etc., fiind, în același timp, responsabilă de marketingul 
intern de vacanță în toată țara. 
 
 
 

http://www.failteireland.ie/
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Alți factori cheie ai modelului său de afaceri: 
Fáilte Ireland a construit în departamente dedicate: 
- Dezvoltare comercială care sprijină crearea de programe noi și oferă acces la produse; seturi de 
instrumente de vânzări și training-uri care îmbunătățesc dezvoltarea afacerii în conformitate cu nevoile 
pieței. 
- Cercetare care furnizează statistici și informații despre consumatori din industria turismului 
- Finanțare care oferă sprijin prin strategia de investiții irlandeză 
(https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business
/6_Funding/FI-Tourism-Investment-Strategy-Final-07-06-16_1.pdf ) care sprijină investiția totală a 
organizației în proiecte de capital turistic 
- Marketing utilizând o listă largă de canale de marketing pentru a promova afacerile turistice locale, cum 
ar fi www.DiscoverIreland.ie  
- Dezvoltarea produsului în strânsă colaborare cu operatorii de turism și furnizorii de activități astfel încât 
produsele lor sunt promovate la nivel internațional. 
- Asigurarea calității bazată pe Cadrul Național de Asigurare a Calității (NQAF) care urmărește să ofere 
consumatorilor standarde de încredere de serviciu. 
 
Sustenabilitate: 
Organizația și-a dezvoltat propriul portal comercial pentru (https://tradeportal.failteireland.ie/ ): 
 
- cartografierea oportunităților și activităților turistice locale 
- căutarea de finanțare pentru inițiativele turistice 
- dezvoltarea profilurilor de afaceri 
- organizarea de evenimente comerciale și promoționale 
- sprijinirea întreprinderilor din turism  

 
 

Societatea Organizației Cooperative Irlandeze (ICOS) 
www.icos.ie  
 
ICOS este un grup cooperativ de organizații axat pe înființarea și dezvoltarea afacerilor cooperative în o 
varietate de secțiuni care susțin economia circulară irlandeză. ICOS se angajează să promoveze un sistem 
puternic și durabil de modele de afaceri cooperatiste în țară, reprezentând 130 organizații numai în Irlanda, 
având 150.000 de membri, 12.000 angajați în Irlanda și 24.000 în străinătate și ajungând la un nivel anual 
cifra de afaceri de 10 miliarde de euro. 
Comitetul de afaceri rurale ICOS este un consiliu dedicat pt promovarea și comunicarea unui mod inovator 
și durabil de model de cooperare către întreprinderile rurale și actorii comunitari către sprijinirea grupurilor 
interesate în înfiinţarea de cooperative si integrarea entității lor. 
În plus, Comitetul lucrează la creșterea gradului de conștientizare a localnicilor și agențiilor naționale de 
dezvoltare despre oportunitățile oferite prin modelul cooperativ în activitatea lor. 
Acest lucru implică, de asemenea, munca în lobby-ul departamentelor guvernamentale asupra dezvoltarea 
și stabilirea de politici care să faciliteze procesul de înfiinţare cu succes a cooperativelor în sectoarele de 
afaceri rurale. 
 
 
Rețeaua de dezvoltare irlandeză  
www.ildn.ie  
 
Organizațiile de dezvoltare locală ca membri ai Rețelei irlandeze au fost create inițial pentru a sprijini 
rețelele sociale, incluziunea printr-o abordare inovatoare. 
Intrarea într-o rețea largă de companii de dezvoltare rurală poate contribui la promovarea și implementarea 
De Strategii SMART Villages pentru dezvoltarea turismului rural. 
 
 

https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-Investment-Strategy-Final-07-06-16_1.pdf
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-Investment-Strategy-Final-07-06-16_1.pdf
http://www.discoverireland.ie/
https://tradeportal.failteireland.ie/
http://www.icos.ie/
http://www.ildn.ie/
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Model de afaceri: 
În ceea ce privește ILDN, acum există 35 de Companii  de Dezvoltare Locală in Irlanda rurală care oferă o 
mare varietate de servicii de sprijinire a comunităților rurale în dezvoltarea locală. 
 
Companiile se concentrează pe: 
- Dezvoltarea comunității 
- Întreprindere și angajare 
- Întreprindere socială 
- Recreere rurală 
 
Rețeaua a fost susținută de programul LEADER, care a oferit comunităților rurale resurse care au activat 
dezvoltarea locală. 
 
Durabilitate: 

- Companiile de Dezvoltare Locală operează Schema Rurala Sociala și Tús prin care au asigurat peste 7.000 
de angajați servicii rurale cruciale, inclusiv managementul mediului și proiecte culturale și turistice. 

- În plus, companiile rețelei au angajat Ofițeri de agrement rural și au implementat Schema de  Plimbări 
Naționale care implică aproape 2.000 de proprietari. 






