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Începutul derulării proiectului 
„Activism civic și advocacy în Valea
Hârtibaciului. Prezervarea peisajului

deschis.”
Agnita,  29  august  2022  –  Asociația  GAL  Microregiunea  Hârtibaciu  anunță  începutul  derulării  proiectului
„Activism civic și advocacy în Valea Hartibaciului. Prezervarea peisajului deschis”, cu sprijinul financiar Active
Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Implementarea  proiectului  a  început  cu data  de  15  august  2022 și  are  o  durată  de 18 luni.  Proiectul  este
conceput pe baza parteneriatului dintre Asociaţia GAL Microregiunea Hârtibaciu și Asociația Hosman Durabil.
Valoarea totală a proiectului este de 145.364,50 Euro. Echipa proiectului s-a întâlnit prima data în 23 august
pentru a stabili modalitățile de lucru.

 
Cu  sprijinul  direct  al  specialiștilor  Elena  Curcean  si  Valentin  Păun,  care  vor  coordona  si  implementarea
proiectului,  GAL  Microregiunea  Hârtibaciu  a  reușit  accesarea  fondurilor  nerambursabile  necesare  derulării
proiectului „Activism civic și advocacy în Valea Hartibaciului. Prezervarea peisajului deschis”.

Proiectul „Activism civic și advocacy în Valea Hârtibaciului - Prezervarea peisajului deschis” propune infiintarea
unui Forum al Peisajului deschis al Văii Hârtibaciului cu scopul activării civice a tinerilor, în special a tinerilor
fermieri. Sigla forumului a fost donată către inițiatorii proiectul de artistul sibian Dan Perjovschi, cunoscut pentru
sprijinul activismului civic. 

„Existența și viabilitatea fermelor mici este esențială pentru prezervarea biodiversității și menținerea zonei Natura
2000 în parametri actuali” a declarat Viktoria Luft, arhitectă peisajistă stabilită de câtiva ani în regiune. Procesul
de concentrare a terenurilor are efecte grave pe termen lung în plan economic și social, dar pericolul cel mai
mare este distrugerea biodiversității. Ilarion Bârsan, președintele GAL Microregiunea Hârtibaciu, este de părere
că: „Practicarea agriculturii la scara mare, uniformizarea terenurilor și ingradirea accesului la pașunatul comunal
sau la alte terenuri conduc direct la pierderea sentimentului de apartenența pentru tineri, la plecarea acestora
spre zone urbane și la depopularea regiunii.”

Implicarea redusa a cetațenilor  în  viața publică relevă pasivitate  la însusirea agresivă a terenurilor  de către
companiile agricole mari. Companiile agricole mari cumpără terenuri continuu și forțează fermierii individuali să
renunțe la terenurile lor prin strategii  agresive de limitare a accesului la pașunile comunale, uneori chiar prin
limitarea accesului proprietarilor la terenurile lor. Concentrarea agresiva a terenurilor conduce direct la dispariția
fermelor mici, depopularea zonei și la afectarea biodiversității din siturile Natura 2000 în sudul Transilvaniei.

„Nu există suficiente exemple de bună practică care să crească activismul cetațenilor. Actorii mari din zonă nu au
interesul de a se confrunta cu rețele articulate și consecvente de cetațeni și ONG-uri, organizatii capabile să se
opună inițiativelor nocive sau cu impact negativ asupra mediului și societății. Prin proiectul nostru vom contribui
la îmbunătățirea acestei situații,  cetățenii vor deveni activi” spune Gabriela Cotaru, vice-președinte asociației
Hosman Durabil.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general  al
Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15
state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein,  Norvegia).  Programul este administrat de către
consorțiul  compus din  Fundația pentru Dezvoltarea Societății  Civile,  Fundația pentru Parteneriat,  Centrul  de
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Resurse  pentru  Comunitățile  de  Romi,  Fundația  PACT și  Frivillighet  Norge,  care  acționează  în  calitate  de
Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.
Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității
grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung
a  sustenabilității  și  capacității  sectorului  societății  civile,  intensificând  rolul  său  în  promovarea  participării
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare  Islanda,  Liechtenstein  și  Norvegia.  Pentru  mai  multe  informații  despre  Active  Citizens  Fund  în
România, vă rugăm accesați  www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și
Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre GAL MH
GAL MH, www.gal-mh.eu, este o organizație în care abordarea este de tip LEADER, functionează din 2007 în
domeniul planificarii strategice în regiune și dispune de o capacitate ridicată de management și de expertiză în
domeniul dezvoltării rurale. Este un organism independent de influenta a marilor intreprinderi sau a APL-urilor din
zona. 

Despre Hosman Durabil
HOSMAN DURABIL,  www.hosman-durabil.org, este o organizatie neguvernamentală independentă, fără scop
lucrativ, cu sediul în satul Hosman, judetul Sibiu, și functionează din 2005. Asociația se consideră ca o inițiativa
rurală ai cărei membri încearcă să contribuie la un viitor al durabilității și toleranței.

Pentru mai multe informații: Joachim Cotaru, tel.: +40-740-959.389, email: hd@hosman-durabil.org 
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