
Principii ale antreprenoriatului responsibil și ale
agriculturii sustenabile
Monitorizarea și sporirea nivelul de biosecuritate al
agriculturii
Agricultură tradițională orientată spre protejarea
patrimoniului cultural și natural
Sisteme de detectare timpurie în agricultura
tradițională
Inițiere și perfecționare în IT și în comunicare
Efecte socio-economice ale agriculturii tradiționale
Competențe interpersonale

 CURSUL VALOR INCLUDE

Alianța VALOR promovează recuperarea,
conservarea și îmbunătățirea condițiilor locale de
cultivare tradițională prin programe educaționale
inovatoare care sprijină fermierii, administratorii și
proprietarii de ferme agricole si unități de
producție agricolă să își mărească abilitățile de a
păstra și proteja tehnicile de producție tradițională
și de a valorifica și promova identitățile și
economiile locale.

VALOR este susținut de parteneri asociați relevanți
din Italia, Grecia, Germania, România, Spania, Cipru
și Turcia: parcuri naturale și arii protejate (ca piață
țintă pentru ocuparea forței de muncă), instituții de
învățământ superior, întreprinderi și părți
interesate, inclusiv autorități regionale și naționale
și organizații umbrelă.

VALOR abordează obiectivul UE de a opri pierderea biodiversității și a serviciilor
ecosistemice până în 2020.
Toate ecosistemele terestre, fie cultivate, fie naturale, sunt afectate de
amenințări climatice și biotice, cum ar fi inundațiile, invazia dăunătorilor etc.
Pentru a face față acestor provocări, VALOR propune o alianță de experți în
conservarea naturii, agricultura ecologică, creșterea plantelor etc. pentru a
produce un cadru de competențe care se adresează fermierilor ale căror
terenuri și sedii sunt situate în apropierea sau în interiorul siturilor Natura 2000.

VALOR sprijină recuperarea și conservarea condiții
locale de cultivare tradițională.

VALOR promovează patrimoniul natural, identitățile și
economiile locale.

VALOR previne decăderea tehnicilor și produselor
agricole tradiționale prin promovarea transferului
intergenerațional de cunoștințe și tradiții agricole.

VALOR promovează implementarea unui model de
educație compatibil, rezultând în programe de
învățământ inovatoare pentru a sprijini protejarea
tradițiilor agricole, ca activitate de bază care duce la
calitate, rezistență și durabilitate.

păstrarea cunoștințelor și metodelor
tradiționale, în legătură cu agricultura și
biodiversitatea, de care beneficiază
ecosistemele și speciile naturale și care oferă noi
oportunități financiare și de angajare pentru
comunitățile locale;
realizarea unui echilibru viabil între conservarea
mediului și dezvoltarea socio-economică
durabilă care favorizează transferul
intergenerațional al tradițiilor agricole.

Agroecologia se bazează pe aplicarea conceptelor
ecologice și principiilor pentru optimizarea
interacțiunilor dintre plante, animale, oameni și
mediu, luând în considerare aspectele sociale care
trebuie abordate pentru un sistem alimentar
sustenabil. Cursul VALOR abordează subiecte
relevante pentru agroecologie:

Agricultura în apropierea sau în interiorul siturilor
Natura 2000 trebuie să fie sustenabilă, adică
capabilă să revină la structura sa naturală la scurt
timp după ce a fost afectată de amenințări
climatice și biotice, cum ar fi seceta, inundațiile,
invaziile de dăunători etc.

 
Urmăriți VALOR

 
Facebook: Valor-erasmus
YouTube: Erasmus VALOR
Twitter: @ErasmusVALOR

 
 

 
 

Aflați mai multe despre VALOR
https://erasmus-valor.eu

 

CONTACT
Universitatea Ștefan cel Mare (www.usv.ro)

Email: proiectmanager1@usm.ro

Cadru de competențe oferit de curriculele VALOR în
conformitate cu cerințele NQF și ECVET
corespunzând profilurilor ocupaționale Manager în
agricultură sustenabilă și Technician în agricultură
sustenabilă.
Cursuri OER care vor fi organizate folosind metode
tradiționale, învățare mixtă și VOOC pentru:

Cursuri pilot în Italia, Grecia, Germania și Spania.

            Manager în agricultură sustenabilă
             Technician în agricultură sustenabilă

VALOR VĂ OFERĂ
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DESPRE NOI

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru
elaborarea acestei publicații nu constituie o
aprobare a conținutului, care reflectă doar
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în aceasta.

Drepturi de autor fotografii: CJ Neamt (Mihail
Oprescu, Vlad Radu)

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

OBIECTIVELE VALOR

ABORDAREA NOASTRĂ 

VALOR propune
soluții inteligente

pentru o
agricultură
sustenabilă

Parcul Natural Vânători Neamţ
(https://vanatoripark.ro/)

 

Parcul Natural Munții Maramureșului
(www.muntiimaramuresului.ro)

 

Parcul Național Munții Măcinului
(http://www.parcmacin.ro/)

PARTENERI ASOCIAȚI 

https://vanatoripark.ro/

