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 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE

Reamintim că următoarele sesiuni de depunere proiecte în cadrul PNDR 2014-2020
sunt încă în derulare:

sM 17.1 - Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor;
termen depunere: 30 noiembrie 2019;
sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite,  termen depunere:
13 decembrie 2019;
sM 4.2 GBER MINIMIS - Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea
implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul
produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, termen
depunere: 31 decembrie 2019;
sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, termen de depunere: 31
decembrie 2019;
sM 4.2a - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul
pomicol, termen depunere: 31 ianuarie 2020;
sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale
Grupurilor de Acțiune Locală - componentele A și B, termen depunere: 31
ianuarie 2020

 EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ

Pe siteul rndr.ro - secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea
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newsletter, a fost publicat noul număr (74) al newsletterului EIP-AGRI, în limba
română.
Din cuprins:

Diversificarea culturilor: beneficii multiple pentru fermele de lapte;
Îmbunătățirea producției și utilizării energiei regenerabile în cadrul fermei;
Bioeconomia în revista Agrinnovation;
Sesiuni H2020 -primele termene în ianuarie 2020

și multe alte subiecte de interesâ
Versiunea în limba română poate fi consultată aici și aici .

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ

Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală
la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați
chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale,
anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului
RNDR.

Click aici

 ATELIERUL DE LUCRU FERME MICI – FERME INTELIGENTE

În perioada 29-30 octombrie 2019, Rețeaua Europeană pentru Inovare în Agricultură (EIP
AGRI) în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Unitatea de Sprijin a
Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR), au  organizat la București, atelierul de lucru
„Ferme mici – ferme inteligente – Soluții inovatoare pentru exploatațiile agricole și
forestiere mici”. 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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Evenimentul a fost deschis de domnul Daniel-Eugeniu Crunțeanu – Secretar de Stat MADR și
doamna Daniela Rebega – Director General Adjunct AM PNDR din partea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Inge van Oost – reprezentant DG AGRI.
 
Scopul evenimentului a fost încurajarea micilor și tinerilor fermieri privind utilizarea
tehnologiilor și proceselor inovatoare în sectorul agro-alimentar și forestier, inclusiv
cooperarea și transferul de cunoștințe.

 
Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților implicați în dezvoltare rurală și
inovare agricolă și forestieră din state precum Estonia, Grecia, Croația, Italia, Portugalia,
Franța, Spania, Polonia, Germania, Irlanda, Austria, Slovenia, Marea Britanie, Bulgaria,
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Belgia și Olanda.

 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ COOPERAREA: INSTRUMENT PENTRU DEZVOLTAREA
LOCALĂ

În perioada 22-24  octombrie 2019, la Razlog - Bulgaria, a avut loc conferința internațională
Cooperarea – instrument pentru promovarea dezvoltării locale.
Conferința a fost cea de a șasea dedicată tematicii LEADER / CLLD (dezvoltare locală sub
responsabilitatea comunității) și a reunit experți implicați în implementarea acestor
abordări, din 12 state membre.

Evenimentul este organizat anual de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor din
Bulgaria.
La eveniment au participat Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din România:

GAL Tecuci
GAL Lunca Mureșului de Jos
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GAL Microregiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru
GAL Napoca Porolissum
GAL Lider Bistrița Năsăud
GAL Lunca Joasă a Siretului
GAL Dunărea de Sud
GAL Razim
GAL Delta Dunării

La nivel european, 60% din populația din mediul rural este inclusă în strategiile de
dezvoltare locală, iar 68% din cheltuielile publice totale din cadrul domeniului de
intervenție 6B sunt realizate pentru proiectele LEADER.

Referitor la proiectele de cooperare LEADER (TNC), până la această dată au fost sprijinite
964 proiecte de cooperare, 981 GALuri fiind implicate (758 în cooperare inter-teritorială și
223 în cooperare transnațională).

De asemenea, este necesară o delimitare clară a responsabilităților între fonduri privind
abordarea multi-fond și o coordonare îmbunătățită în ceea ce privește instituțiile implicate
în gestionare.

În ceea ce privește stadiul elaborării Planurilor Strategice Naționale PAC, la acest moment
10 state membre au finalizat analizat SWOT, iar 12 au analiza SWOT în derulare.
Mai multe detalii aici .

 A 12a ÎNTÂLNIRE A COMITETULUI DE COORDONARE A REȚELELOR RURALE EUROPENE

Sursă foto: ENRD

În data de 21 octombrie, la Bruxelles s-a desfășurat cea de a 12a întâlnire a comitetului de
coordonare a rețelelor rurale europene.

Evenimentul a oferit informații actualizate referitoare la reforma Politicii Agricole Comune
(PAC) după 2020 și etapele următoare, auto-evaluarea rețelelor rurale și impactul asupra
activității rețelelor, concluziile aferente, cât și despre rolul noilor rețele PAC și activitățile
prevăzute pentru următoarea perioadă.

În ceea ce privește dezvoltarea rurală, se au în vedere aspecte precum măsuri specifice
utilizării tehnologiilor digitale și încurajării implicării femeilor, acordarea subvențiilor
pentru managementul angajamentelor și caracterul voluntar al managementului riscului.

De menționat faptul că data de începere a implementării Planurilor Strategice PAC se
estimează pentru anul 2022.
Prin propunerile Consiliului, se recomandă acordarea unui sprijin specific pentru dezvoltarea
fermelor mici, revizuirea definiției zonelor cu constrângeri naturale, analiza ratelor maxime
de sprijin, cât și detalierea cooperării în contextul LEADER.
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 CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 14-15/10/2019 

În cadrul sesiunii publice, Consiliul a discutat raportul intermediar privind lucrările
desfășurate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului cu privire la propunerile
Comisiei privind o reformă a politicii agricole comune (PAC) după 2020.
 
Miniștrii s-au concentrat în special asupra acelor elemente pe care le-au considerat
esențiale din pachetul de reformă și au considerat că noul model de performanță și
„arhitectura verde” au fost principalele elemente care necesită dezbateri suplimentare.

De asemenea, Consiliul a fost informat cu privire la o declarație comună a mai multor state
membre cu privire la bugetul PAC.

Totodată, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la comunicarea Comisiei
privind intensificarea acțiunilor UE în vederea protejării și restaurării pădurilor planetei,
axându-se în special pe ceea ce consideră drept priorități de acțiune.
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Miniștrii au avut ocazia unui schimb de idei cu privire la viitoarea strategie a UE pentru
păduri după 2020 și au fost informați cu privire la o declarație comună a mai multor state
membre cu privire la silvicultura sustenabilă.

În plus, Consiliul a convenit să completeze abordarea generală parțială existentă cu privire
la propunerea pentru următorul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)
după 2020.
Mai multe informații aici .
Sursă foto: Uniunea Europeană

 CONFERINȚA POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ: ÎN SPRIJINUL SATULUI ROMÂNESC

În cadrul târgului internațional INDAGRA, în data de 1 noiembrie, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a organizat, prin Rețeaua Națională  de Dezvoltare
Rurală, conferința “Politica Agricolă Comună: în sprijinul satului românesc”.

Evenimentul, deschis de Daniel Eugeniu Crunteanu - secretar de stat în cadrul MADR, a
avut ca scop principal asigurarea informării asupra impactului finanțărilor din
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și asupra noii abordări a
Politicii Agricole Comune, post 2020. 

EVENIMENTE NAȚIONALE
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Prezent la conferință, președintele ASAS, Valeriu Tabarã, și-a exprimat convingerea că
Planul Național Strategic va rãspundã nevoilor reale ale tarii noastre.

La rândul sãu, secretarul de stat Daniel Dumitru Botănoiu, a salutat prezenta
participanților și a mulțumit in acelasi timp autorităților implicate pentru activitatea
și eforturile depuse în această perioadă, precum și fermierilor și producătorilor
români. 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților competente naționale,
regionale, locale, organizații ale societății civile, parteneri economici și sociali etc.

Mai multe informații aici .

 A 5A EDIȚIE A „EVENIMENT ANUAL ASOCIAȚIA GAL VALEA SOMEȘULUI”
     

Vineri 1 noiembrie 2019, în comuna Ileanda a avut loc cea de-a 5a ediție a „evenimentului
anual Asociația GAL Valea Someșului” dedicat promovării produselor locale și proiectelor din
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teritoriul GAL Valea Someșului, cât și informării referitoare la activitatea desfășurată de GAL.
Evenimentul a înregistrat aproximativ  100 de participanți, printre care fermieri locali, 
reprezentanți ai primăriilor din zona rurală și ai GAL Valea Someșului.
                  
Cuvântul de deschidere a aparținut dl. Ilieș Remus Ionuț, președinte al Asociației GAL Valea
Someșului care a oferit celor prezenți informații privind aspecte precum:

măsurile de finanțarelansate în anul 2019;
proiectele depuse;
grupurile de lucru și seminariile realizate;
activitatea viitoare a Asociației: acțiuni de informare și promovare desfășurate de
asociație.

În cadrul evenimentului au fost prezentate produsele locale ale producătorilor din teritoriul
GAL Valea Someșului.

 REUNIUNEA EXPERȚILOR PRIVIND ROLUL AKIS 
 

În perioada 30-31 octombrie, la București, a avut loc reuniunea experților pe tematica
“Rolul AKIS în cadrul Politicii Agricole Comune post 2020”.

La eveniment au participat experți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Agenției de Plăți pentru Intervenții în Agricultură și Ministerului Mediului și
Pădurilor, cât și doamna Inge van Oost – reprezentant al DG AGRI, Direcția de
Cercetare și Inovare.

Principalele teme dezbătute în cadrul reuniunii au vizat:

Propunerea de regulament a PAC pentru perioada de programare 2021-2027 include o
atenție deosebită în ceea ce privește  sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură
(AKIS).
AKIS grupează formarea pe teme de agricultură și sisteme de educație, consultanți,
cercetători și organizații de fermieri, rețele, furnizori de servicii și diverse ministere,
în vederea asigurării consilierii, cunoștințelor și inovării în agricultură în zonele rurale.

Prin intermediul AKIS, se are în vedere consolidarea formării profesionale a fermierilor
și eficientizarea accesului la informații. Un rol important în sprijinirea implementării
AKIS, revine Rețelei Rurale Naționale prin activitățile de informare, stimulare a
inovării și asigurarea schimbului de experiență (interconectare) între persoanele  din
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mediul rural.

Totodată, în ceea ce privește inovarea, conform articolului 113 al propunerii de
regulament aferentă perioadei 2021-2027, este necesară sprijinirea și promovarea
Grupurilor Operaționale PEI-AGRI.

Mai multe informații aici .

 FOOD HUB ÎN SPRIJINUL PRODUCĂTORILOR LOCALI

În 29 octombrie 2019, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca a
organizat, la București, evenimentul de diseminare a rezultatelor din programul Food
Hub - o inițiativă de sprijinire a producătorilor locali din România.

Pe lângă rolul asociativ, un food hub depozitează, procesează și comercializează
produse alimentare locale la un preț echitabil pentru consumatori și producători.
Fermierii mici și mijlocii colaborează cu organizațiile din program pentru a avea acces
mai ușor la piață, dar și pentru a realiza campanii de educare și promovare cu privire
la beneficiile produselor locale.

La eveniment a participat și Tiberiu Ștef, consilierul ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, care a îndemnat organizațiile și firmele implicate în lanțul scurt
agroalimentar să lucreze împreună pentru a crea o masă critică care să aibă o putere
de influență mai mare și să coaguleze mai mult actorii implicați în acest subiect. 
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Din partea LEADER a participat Alecsandra Rusu, care a subliniat că organizațiile
implicate în lanțul scurt agroalimentar trebuie să participe la elaborarea următorului
Plan Național Strategic (PNS), cât și importanța asocierii fermierilor mici și a tinerilor
fermieri pentru viitorul PNS.
Mai multe informații aici .

 CONFERINȚA TEMATICĂ RNDR ”POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ”, LA BUZIAȘ

În perioada 16-17 octombrie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat,
la Buziaș, Conferința Tematică “Politica Agricolă Comună: Prezent și viitor”.
 
Scopul conferinței a vizat informarea partenerilor sociali și economici, cu privire la
prioritățile României pentru următoarea perioadă de programare și dezbaterea
eficientă asupra noii abordări a Politicii Agricole Comune, cât și pentru elaborarea
documentelor programatice privind Planul Național Strategic.
 
Cea de a doua zi a evenimentului a fost dedicată vizitării a două proiecte pe
pomicultură din județul Arad, finanțate prin submăsura 4.1 a – Investiții în exploatații
pomicole din PNDR, respectiv „Înființare exploatație pomicolă SC Corylacea  Jv Srl” și
„Înființare plantație de afin Etapa 1”.

Mai multe informații aici .

 GRUPUL TEMATIC DE LUCRU ANTREPRENORIAT RURAL

În perioada 9-10 octombrie, la Sibiu a avut loc prima întâlnire a Grupului Tematic de
Lucru (GTL) Antreprenoriat rural.
 
Principalele subiecte dezbătute în cadrul grupului tematic au vizat teme precum
reducerea depopulării satelor, orientarea către o implementare cu rezultate,
importanța informării și a start-up-urilor.

Alte aspecte importante s-au referit la definirea clară a indicatorilor de mediu și
corelarea acestora cu obiectivele propuse, cât și extinderea categoriilor de beneficiari
eligibili (cu accent pe scop) și minimizarea birocrației și documentației în ceea ce
privește măsurile de sprijinire a micilor fermieri și antreprenorilor.
 
Grupurile Tematice de Lucru (GTL) sunt evenimente specifice de interconectare, care
contribuie la încurajarea dialogului dintre autoritățile naționale, locale și partenerii
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sociali și economici. GLT-urile sunt constituite de coordonatorii aleși din cadrul
Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală,
parteneri implicați în agricultură și dezvoltare rurală, cât și autorități naționale și
locale cu atribuții.

 TÂRGUL AGRO OLTENIA CRAIOVA - EDIȚIA A III-A
 
În perioada 11-13 octombrie 2019, în incinta Centrului Multifuncțional Craiova s-a
desfășurat Târgul AGRO OLTENIA, ajuns la cea de-a III-a ediție.
 
Evenimentul, cel mai mare de acest fel în Oltenia, dedicat agriculturii și industriei
alimentare, a oferit expozanților oportunitatea de a-și pune în valoare produsele,
tehnologiile și proiectele de dezvoltare. Pe durata târgului au fost organizate
conferințe și seminarii,  prezentări și demonstrații dedicate în special vizitatorilor
specialiști. 

De la AGRO OLTENIA nu au lipsit nici produsele tradiționale bio, dulcețuri 100%
naturale după rețete vechi românești, sucuri naturale și miere de Romanați, produse
din lavandă ecologică și dulciuri de casă tradiționale.
Târgul a fost organizat de SC PS Multiservice SRL, în  parteneriat cu Centrul
Multifuncțional Craiova, Primăria Craiova și Consiliul Județean Dolj.

 FESTVALUL TOCANULUI – EDIȚIA a 2a

Ediția din acest an a Festivalului Tocanului, desfășurat la Novaci în data de 6
octombrie, nu a fost doar despre tradiție și felul unic în care comunitatea de aici
simte și trăiește. Dincolo de straiele frumoase pe care năvăcenii le poartă cu atâta
mândrie, se ascunde truda celor obișnuiți din generație în generație cu munca.

Fermierii de la Novaci s-au întrecut pe sine cu rodul muncii lor, produsele tradiționale,
proaspete, preparate după rețete nescrise, transmise de la bunici la nepoți,
neînregistrate pe nume propriu ca marcă sau brand, căci toți se simt ai comunității.

În urmă cu peste 100 de ani se înființau cooperative, iar unul dintre promotori era
chiar Dumitru Brezulescu, al novăcenilor.Printre producători s-au aflat  tineri fermieri,
nepoți și strănepoți ai celor din vremea lui Brezulescu, care au înțeles că importanța
asocierilor într-un domeniu precum cel al agriculturii și creșterii animalelor devine
vitală.
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 FESTIVALUL MAGIUNULUI LA A 8a EDIȚIE
 

În perioada 14-15 septembrie, comuna Gornești, localitatea Iara de Mureș, jud. Mureș
a găzduit cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Magiunului.

Scopul inițial al festivalului, de promovare a produselor locale, a devenit de
promovare a identității culturale și a turismului culinar.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația Organizatorilor de Evenimente
din Transilvania.

Fără zahăr și conservanți, după rețete moștenite din bătrâni, localnicii au transformat
prunele coapte din livezi în gemuri delicioase.

 TÂRGUL APULUM AGRARIA LA EDIȚIA 28
 
În perioada 20-22 septembrie, la Alba Iulia s-a desfășurat Târgul “Apulum Agraria”.
Târgul, ajuns la cea de-a 28-a ediție, a fost și în acest an un important loc de întâlnire
pentru fermieri, producători, furnizori de mașini, echipamente/unelt, specialiști din
domeniul agricol și publicul amator.

În cadrul târgului au fost organizate expoziții cu vânzare de produse agro-alimentare,
standuri cu legume-fructe, material săditor și produse fitosanitare, expoziții de
animale, păsări, unelte, utilaje și echipamente agricole, concursuri, demonstrații
culinare și alte momente atractive.

De asemenea, la standuri au fost expuse  ouă, miere și produse apicole, cătină, uleiuri
presate la rece, vinuri din podgoriile locale, lavandă și produse derivate.

Evenimentul are menirea de a promova agricultura, specificul culinar tradițional
autentic și de a susține producătorii și economia locală.

Târgul Apulum Agraria a fost organizat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu
grupurile de acțiune locală GAL pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor  Alba-
Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele
Mare și Primăria Alba Iulia.
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FAO Ferma de familie
Rețeaua EIP AGRI (engleză)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP-AGRI (română)
Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției
Rețeaua Rurală a Țării Galilor (Wales)
Rețeaua Rurală Spania
Broadband Europe

Arhiva newsletter Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală română (RNDR).
Edițiile anterioare ale newsletterului RNDR pot fi consultate aici .

Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la
evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.

CALENDAR

10-16 noiembrie 2019

Agri Technica

Hanover - Germania

detalii aici...

20-22 noiembrie 2019

LEADER în Europa de Sud-

Est

Opatija - Croația

detalii aici...

12 noiembrie 2019

Dezvoltare rurală și

mobilitate

Bielsko - Biala - Polonia

detalii aici...

3 decembrie 2019

Go local: Sprijinirea

regiunilor, orașelor și

zonelor rurale în

incluziunea migranților

Bruxelles - Belgia

detalii aici...

-

19-20 noiembrie2019

A 9a întâlnire a Grupului

tematic Sate inteligente

Helsinki - Finlanda

detalii aici...

10 decembrie 2019

Conferința națională

RNDR

Sinaia - România

detalii în curând...

-

-
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Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

(RNDR)

Contact:

E-mail: rndr@madr.ro

Website: www.rndr.ro

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163,

București

Tel.: 021 307 23 91,

        021 307 86 24

Fax: 021 307 86 06
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