PARTENERI

CONTACT

COASTAL este o colaborare unică a 29 de parteneri
din 8 state membre ale UE, care reprezintă
antreprenori din zonele de coastă și rurale,
administrații și experți științifici.

Institutul Flamand de Cercetare Tehnologică (VITO)
Unitatea de modelare de mediu (RMA)
Coordonator științific al proiectului:
Dr. Jean-Luc de Kok
Jeanluc.dekok@vito.be
Coordonator general al proiectului:
Dr. Bastiaan Notebaert
bn@vlakwa.be

IMPLICĂ-TE
Website-ul proiectului:
www.h2020-coastal.eu
Platforma colaborativă de schimb de cunoștințe
COASTAL
www.coastal-xchange.eu

Parteneri multi-actori

Înscrieți-vă la newsletterul nostru regulat și urmăriți-ne
pe social media!
@h2020-coastal
@coastal_eu

Durata proiectului:
01/05/2018 - 30/04/2022
Acest proiect a primit finanțare în cadrul programului de cercetare
și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, în temeiul contractului
de finanțare nr. 773782.

Platformă colaborativă pentru
integrarea activităților terestre
și maritime

DESPRE PROIECT
Prin combinarea cunoștințelor și a expertizei
științifice locale într-un proces de co-creare,
proiectul COASTAL implică actori și factori
interesați la toate nivelurile pentru a
îmbunătăți interdependența și colaborarea
dintre zonele costiere și rurale, prin
identificarea problemelor și stabilirea unor
strategii de acțiune și a unor soluții politice
bazate pe dovezi, axate pe planificarea
spațiului maritim și protecția mediului, inclusiv
calitatea apelor interioare.

COASTAL va:
• Contribui la planificarea integrată a zonelor
costiere și rurale și la sinergia dintre zonele de
coastă și cele rurale în regiunile studiilor de caz și,
în sens mai larg, pe teritoriul UE
• Dezvolta o platformă online durabilă pentru
schimbul de cunoștințe despre sinergia dintre
zonele de coastă și cele rurale, cu exemple și
instrumente concrete de sprijinire a colaborării
dintre activitățile terestre și maritime

PROCESUL
1 Factorii interesați și experții locali participă la
exerciții de colaborare pentru analiza problemelor,
cauzelor fundamentale, propunerea și discutarea
soluțiilor și validarea și interpretarea impactului
deciziilor de afaceri și politicilor simulate.
2 Tehnicile calitative și cantitative sunt combinate în
acest proces de co-creare, susținut de instrumente
grafice, pentru a înțelege în profunzime tranzițiile
sistemice care stau la baza interacțiunilor dintre
zona costieră și cea maritimă.
3 Aceste tranziții sistemice vor fi sintetizate și
analizate cu ajutorul modelelor sistemice dinamice,
cu scopul de a produce scenarii de tranziție
multiple pentru principalii indicatori din domeniul
afacerilor și politicilor.

Proiectul este organizat în jurul a șase Laboratoare
Multi-Actoriale (LMA) complementare, răspândite
geografic în întreaga UE, care își împărtășesc
instrumentele de lucru și expertiza.
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Zona costieră belgiană
Sud-vestul Messiniei
Norrström/Marea Baltică
Bazinul râului Charente
Gurile Dunării (Marea Neagră)
Laguna costieră Mar Menor

4 Din aceste scenarii sunt realizate strategii de afaceri
practice și soluții politice, care sunt ușor de
actualizat în modelele utilizate în analiză.
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CUM?
1 Analiză multi-actorială
2 Gândire sistemică
3 Model sistemic dinamic grafic
Abordarea multi-actorială aplicată pentru analiza
interacțiunilor socio-ecologice și economice între
activitățile terestre și maritime va evidenția interacțiunile și
inovațiile intersectoriale potențiale care ar putea rezulta
dintr-o mai bună cooperare între companii sau organizații
bazate pe mare și pe uscat, luând în considerare, de
asemenea, și impactul pe termen mediu și lung al
mecanismelor decizionale și de răspuns în dezvoltarea
costieră și rurală.
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Analiză
conceptuală

Feedback-ul
utilizatorilor finali

Soluții prin strategii
de afaceri și politici
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Modele
și date

Modelare
sistemică

Laboratoarele Multi-Actoriale COASTAL vor contribui la
Platforma COASTAL de schimb de informații.

Validare

Scenarii de tranziție

Indicatori de afaceri
și politici

Laboratoarele Multi-Actoriale vor fi conectate
printr-o Platformă colaborativă de schimb de
cunoștințe, care va fi exploatată și dezvoltată
și după încheierea proiectului.

