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LIFE GoProFor

Rețea de bune practici pentru
conservarea biodiversității
forestiere în programul
Rețeaua Natura 2000

EUROPA ȘI MEDIUL
Programul

LIFE este instrumentul cu care Uniunea Europeană

sprijină încă din 1992 dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor

de mediu, cofinanțând proiectele propuse de
(peste 4.900 de proiecte până în prezent).

statele membre

Programul LIFE actual, valabil pentru perioada 2014-2020, include două subprograme,
la rândul lor împărțite în trei domenii de acțiune prioritare.

Mediu

՝՝ mediul și utilizarea eficientă a resurselor;
՝՝ natura și biodiversitatea;
՝՝ guvernanță și informații privind mediul.

1992 - 1995

LIFE I

400 DE MILIOANE
DE ECU
1996 - 1999

LIFE II

LIFE +

LIFE III

՝՝ atenuarea schimbărilor climatice;
՝՝ adaptarea la schimbările climatice;
՝՝ guvernanță și informare privind clima.

POLITICI DE MEDIU DIN CE ÎN CE MAI RELEVANTE!
Din 1992 până în 2020 au fost alocate în total
peste 6,5 miliarde de euro. Pentru perioada 2021-2027,
Comisia a propus o finanțare cu aproximativ 60% mai
mare față de programarea anterioară.
Cu mai multe fonduri, Comisia Europeană își
propune să răspundă mai bine preocupărilor
tinerilor care
450 DE MILIOANE
mărşăluiesc zilnic pentru
DE ECU
viitorul planetei noastre cerând să
se facă mai mult.
2007 - 2013

2000 - 2006

Politici climatice

2.143 DE MILIOANE
DE EURO

640 DE MILIOANE
DE EURO

2014 - 2020

LIFE

3.456 DE MILIOANE
DE EURO

2021 - 2027

LIFE

5.450 DE MILIOANE
DE EURO

NATURA 2000:
NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

rețea de zone protejate răspândită în
toate cele 28 de State membre menită să garanteze conservarea
speciilor și habitatelor amenințate, identificate prin
Natura 2000 este o

Directivele 2009/147/CE „Păsări” și 92/43/CEE „Habitate”.
PĂDURI ȘI NATURĂ 2000

Aproximativ 375.000 km² de păduri (21% din resursele forestiere europene) sunt incluse
în rețeaua Natura 2000: aceasta înseamnă că aproximativ 50% din Rețea este formată
din ecosisteme forestiere. Rețeaua Natura 2000 este, prin urmare, instrumentul actual
cel mai influent destinat conservării pădurilor.
Deși Directiva Habitate urmărește să asigure protecția naturii prin luarea “în considerare
a exigențelor economice, sociale și culturale, precum și a caracteristicilor regionale
și locale” (art. 2), în mai multe cazuri Rețeaua a fost interpretată ca un sistem strict de
conservare, în care să se restricționeze sever activitățile umane. Pe de altă parte, este
nevoie de instrumente adecvate și indicații precise care să permită gestionarea activă și
conservarea în același timp a speciilor și habitatelor protejate.
Pentru a promova gestionarea transparentă și partajată a siturilor, Comisia încurajează
statele membre să elaboreze planuri de gestionare a siturilor Natura 2000, implicând
și colaborarea tuturor părților locale interesate. Prin intermediul planului, măsurile
de conservare sunt implementate și monitorizate și, în același timp, sunt analizate
contextul socio-economic și interacțiunile dintre diferitele utilizări ale terenurilor și
speciile și habitatele prezente pentru a găsi soluții durabile și integrate.

VALORIZAREA EXPERIENȚEI LIFE

Program LIFE, multe proiecte au
dezvoltat instrumente utile de protecție a mediului și atenuare și
De-a lungul a peste 25 de ani de

adaptare la schimbările climatice.

rezultatelor pozitive obținute, puteți
capitalul experienței LIFE pentru a îmbunătăți

Mulțumită multiplelor
pune în valoare

gestionarea Rețelei Natura 2000.

LIFE GoProFor își propune să colecteze, să valorizeze și să difuzeze rezultatele

proiectelor LIFE legate de mediul forestier. Proiectul vizează în special identificarea
bunelor practici pentru gestionarea adecvată a patrimoniului forestier destinat
conservării biodiversității. Proiectul își propune, de asemenea, să ofere instrumente
care să direcționeze actorii implicați în gestionarea pădurilor Rețelei Natura 2000 către
atingerea obiectivelor comune și proprii.

CE ESTE BUNA PRACTICĂ GoProFor?
• este un instrument de conservare a naturii (o tehnică, un proces, o
metodologie, un proiect etc.) destinat mediului forestier;
• este validată, eventual prin dovezi științifice, și descrisă în detaliu, astfel
încât să poată fi replicată;
• are potențialul de a fi transpusă într-o zonă geografică diferită.

OBIECTIVELE LIFE GoProFor
Principalele obiective ale proiectului sunt:
• răspândirea „bunelor practici” pentru gestionarea pădurilor, eficiente în creșterea
utilizărilor compatibile ale pădurilor și a conservării în cadrul Rețelei Natura 2000;
• sporirea schimbului de experiență în domeniul silviculturii durabile și al bunelor
practici prin acțiuni de formare și informare menite să sporească gradul de
conștientizare a administratorilor și operatorilor implicați în conservarea habitatelor
și a speciilor;
• contribuirea la o mai bună programare a viitorului Program de dezvoltare rurală
relativ acțiunilor legate de gestionarea și conservarea pădurilor prin crearea unui „
Tabel național de rețele de bune practici forestiere”;
• împărtășirea rezultatelor obținute și transferarea în cel puțin 8 alte țări europene a
bunelor practici și sisteme de formare testate în Italia;
• introducerea și valorizarea programului Rețeaua Natura 2000 în sectorul forestier
italian;
• reducerea conflictelor dintre lumea silviculturii productive și cea care militează pentru
conservarea naturii.

REZULTATE LA UN AN DE LA ÎNCEPUT
Selectarea proiectelor LIFE

Au fost analizate peste 1 100 de proiecte din mediul forestier provenite din toate statele
membre. Aproximativ 300 dintre acestea au fost selectate ca purtătoare de bune
practici și vor fi descrise și incluse într-o bază de date europeană. Este, de asemenea, în
curs de desfășurare o acțiune de rețea cu proiectele active, care vor putea trimite cele
mai bune practici ale acestora în mod direct.

Bază de date online multilingvă(1)

Baza de date prevede colectarea a cel puțin 270 de bune practici, inclusiv cel puțin 60
extrase din proiecte italiene. Până în prezent, mai mult de o treime din bunele practici
avute în vedere au fost deja colectate, dintre care aproximativ 80 sunt italiene. Până
în 2020, se preconizează că vor fi colectate multe altele, în special provenind din Franța,
Spania și Germania, țările europene care numără cel mai mare număr de proiecte LIFE.
Baza de date este în italiană și engleză și poate fi interogată prin intermediul cheilor de
căutare în: italiană, engleză, franceză, spaniolă și germană (www.lifegoprofor-gp.eu ).

Platformă multimedia de bune practici italiene

60 dintre cele mai bune practici italiene vor fi însoțite de un kit multimedia, format din
materiale de aprofundare (publicații, fotografii, desene tehnice etc.) și un videoclip de
prezentare. Acestea vor fi, de asemenea, georeferențiate, astfel încât să se stabilească o
rețea de situri demonstrative. Kit-ul poate fi accesat printr-o aplicație, care ghidează
utilizatorul către site-urile de intervenție, permițându-i să vadă în direct cele mai bune
practici aplicate și să se documenteze direct pe teren.

Activități de formare

Modulele de formare, bazate pe bune practici și grupate în teme principale, vor fi
dedicate tuturor celor care lucrează în programul Rețeaua Natura 2000: tehnicieni,
profesioniști, biologi, naturaliști, companii forestiere, asociații, funcționari A.P. Cursurile
vor începe în iunie 2020, vor fi structurate în pachete de formare și vor fi repetate pe
întreg teritoriul Italiei.
1) Complementar Platformei de Cunoștințe a Ministerului Mediului (www.pdc.minambiente.it)

Pachete de formare

Biodiversitatea pădurilor
4 zile de seminarii de formare și prezentare a
studiilor de caz (bune practici) privind lemnul
mort și organismele saproxilice, amfibienii
forestieri, alte specii forestiere, precum și
aplicarea Indicelui biodiversităţii potenţiale
(IBP);
+7 zile de exerciții practice în sălile de formare.
Habitate forestiere
1 zi de seminar de formare și prezentarea
studiilor de caz (bune practici).
Specii alogene invazive
1 zi de seminar de formare și prezentarea
studiilor de caz (bune practici).

Schimbări climatice
3 zile de seminarii de formare și prezentarea
studiilor de caz (bune practici) privind
adaptarea la schimbările climatice,
gestionarea bazinelor de sechestrare a
carbonului și prevenirea incendiilor.
Planificare, gestionare și guvernanță
3 zile de seminarii de pregătire și prezentarea
studiilor de caz (bune practici) privind
instrumentele de planificare, tehnicile
de silvicultură sustenabilă și serviciile
ecosistemice;
+4 zile de exerciții practice în sălile de formare
legate de tehnici de silvicultură sustenabilă.

Din punct de vedere al organizării cursurile vor avea loc:
• în sălile de formare ale Rezervelor de Stat sub conducerea Comandamentului
Unităților Silvice de Mediu și Agroalimentare ale Poliției Militare din Bosco Fontana
(Mantua) și ale Pădurilor Casentinesi (Arezzo);
• pe întreg teritoriul național prin organizarea de cursuri „itinerante” la structurile
instituționale sau direct la siturile demonstrative pentru bune practici.

Rețea națională de bune practici forestiere

ESTE în curs de înființare un grup de lucru național, care va aduce împreună toți
actorii implicați în diverse roluri în Rețeaua Natura 2000, în vederea pregătirii Regulilor
generale privind gestionarea habitatelor forestiere. Regulile generale vor conține
analiza relației dintre gestionarea pădurilor și Rețeaua Natura 2000, cele mai bune
practici de management și instrumente financiare potrivite pentru îmbunătățirea
conservării pădurilor în cadrul Rețelei (de ex. Programul de dezvoltare rurală).
GoProFor ... ŞI DINCOLO DE!
Proiectul promovează rezultatele obţinute la nivel european şi crearea unei reţele
europene de bune practici. GoProFor pune, de asemenea, bazele unui
sistem european de formare în domeniul managementului forestier în
Rețeaua Natura 2000, implicând alte țări, în care să reproducă modalitățile
dezvoltate în cadrul proiectului.

10 Țări implicate
12 Reuniuni preliminare
1 Workshop

Sistemului european de formare
pentru gestionarea pădurilor
în Rețeaua Natura 2000
Palermo - 12 noiembrie 2019

Rețea de implementare a bunelor practici pentru conservarea biodiversității forestiere
Implementarea rețelei de bune practici pentru conservarea biodiversității forestiere
www.lifegoprofor.eu|www.lifegoprofor-gp.eu|www.facebook.com/goprofor
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