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 EVENIMENTE INTERNAȚIONALE 

 

 EVENIMENTE NAȚIONALE

 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE 

  

Vă reamintim că sunt încă în derulare sesiuni de depunere a proiectelor, aferente

submăsurilor:

4.2- Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Procesatorii din zona montană pot depune cererile de finanțare pentru abatoare de

capacitate mică în zonă montană.Toate informațiile necesare completării și depunerii Cererii

de finanțare sunt disponibile în Ghidul solicitantului: http://bit.ly/Ghid-Solicitant42 

 

Termen-limită: 31 decembrie 2020

6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

Ești tânăr cu vârstă până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), din țară

sau din afara granițelor și vrei să ai ferma ta și producție? 

Ai posibilitatea de a te instala pentru prima dată ca șef/manager al unei exploatații agricole

în zona rurală, prin intermediul submăsurii (sM) 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor

fermieri” din PNDR 2014-2020. 

 

Condițiile minime obligatorii pentru solicitant, principiile/criteriile de selecție pentru

prioritizare și alte informații necesare pot fi consultate în Ghidul Solicitantului aferent sM 6.1

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:http://bit.ly/Ghid-Solicitant61 

 

Termen-limită:15 octombrie 2020

9.1a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Unde-s mulți, puterea crește! spune o vorbă din bătrâni. 

De aceea, reamintim că submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul

pomicol este în desfășurare la acest moment până la sfârșitul lunii septembrie. 

Informații despre criteriile de selecție, condițiile minime obligatorii, cât și alte date privind

completarea și depunerea cererii de finanțare pot fi consultate în Ghidul Solicitantului

disponibil pe siteul AFIR și accesând: http://bit.ly/GhidSolicitant-91a 
 
Termen-limită:30 septembrie 2020

INFORMAȚII UTILE
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  CONSULTARE PRIVIND DEZVOLTAREA PE TERMEN LUNG A ZONELOR RURALE 

 
Comisia Europeană desfășoară până pe 9 septembrie 2020 consultarea privind
dezvoltarea pe termen lung a zonelor rurale. 
  
Zonele rurale reprezintă 45% din teritortiul UE, însă studiile realizate indică faptul că
locuitorii din rural se simt “trecuți cu vederea” din punct de vedere al politicilor
publice. 
Mai multe informații și link către completarea chestionarului.

 AJUTOARE DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN
SECTORUL BOVIN, SUIN ȘI AVICOL ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19  
 
Cererile de solicitare ale ajutoarelor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din

sectorul bovin, suin și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,

pot fi descărcate de pe siteul MADR, accesând linkul .  
 
Având în vedere că, cererile de solicitare ale ajutoarelor de stat se depun în termen de 20

zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului, 

fermierii sunt așteptați la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București în

vederea solicitării ajutorului de stat.  
 
Fermierii pot transmite cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative

și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail.

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 84 

 
Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât
pe siteul rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe sietul eip-agri – secțiunea newsletters. 
Tematica ediției aferente lunii august vizează tehnologiile digitale și inovarea în cadrul
fermei. 
Din cuprins:

Beneficiile și provocările aplicațiilor digitale
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Asimilarea metodelor de producție organică

Consolidarea și îmbunătățirea fluxurilor de cunoștințe

și multe alte subiecte interesante. 

Reamintim că două publicații și un clip EIP AGRI sunt acum disponibile în română:

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare

Servicii de sprijinire a inovării 

REUNIUNEA INFORMALA A MINIȘTRILOR AGRICULTURII

În perioada 31 august – 1 septembrie, la Koblenz s-a desfășurat reuniunea informală a miniștrilor
agriculturii din statele membre. Printre subiectele dezbătute s-au numărat criza coronavirus și
lecții învățate, transportul și bunăstarea animalelor și proveniența (regionalitatea) produselor.

Julia Klöckner - ministrul agriculturii din Germania, a subliniat importanța unui acord la nivelul UE
în ceea ce privește bunăstarea, transportul animalelor și condițiile în care acesta este realizat.

În cadrul întâlnirii, miniștrii au abordat subiecte precum consolidarea durabilă a lanțurilor scurte
europene și a sectorului agro-alimentar în special în perioade de criză. În acest sens, Comisia
Europeană va realiza o analiză privind punctele slabe, deficitul și identificarea soluțiilor, cu focus în
special asupra contribuției cercetării și inovării.

“Sectorul agricol are un rol esențial, pentru noi toți, în atenuarea efectelor pandemiei. Una din
lecțiile actualei crize este că trebuie să devenim independenți față de importurile din țări terțe și
să consolidăm competitivitatea întreprinderilor europene. 
De asemenea, este îmbucurător faptul că pe perioada acestei crize au fost înregistrate creșteri ale
producției regionale a fermierilor, inclusiv ca recunoaștere și conștientizare. Ne dorim să
consolidăm acest aspect, fără a cădea în extrema naționalistă și ținând cont că eficientizarea pieței
unice, comerțul internațional și producția regională sunt parte a aceleiași abordări și nu se află în

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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concurență” - Julia Klöckner, ministrul agriculturii din Germania. 
 
Mai multe informații aici.

 CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND IMPACTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE
 
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind impactul Politicii Agricole Comune asupra
solului, apei și biodiversității. Consultarea este deschisă până în data de 22 octombrie 2020. 
Link chestionar aici . 
 

 IMPLICAȚIILE STRATEGIEI FARM TO FORK ASUPRA AGRICULTURII ȘI PAC 
 
Departamentul pentru Politici Structurale și de Coeziune al Parlamentului European a realizat o
analiză detaliată privind posibile implicații ale strategiei De la fermă la consumator (Farm to Fork)
asupra agriculturii și PAC, cât și asupra programului legislativ al Comitetului AGRI al Parlamentului
European în perioada 2020-2023. 
 
Mai multe detalii aici.

 OLTENIA BRUNCH  
 

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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În data de 15 august, în comuna Runcu, sat Dobrița a avut loc cel de al doilea eveniment de
tip brunch din Oltenia. 
 
Reuniți în curtea conacului "La Colonelu", reședință a Regelui Mihai I la sfârșitul celui de-al
doilea război mondial, oaspeții au avut ocazia de a interacționa cu producători  de miere de
albine și produse asociate, meșteri populari care au prezentat metode și tehnici tradiționale
de realizare a țesăturilor. 

 
La eveniment au participat beneficiari ai finanțării din teritoriul eligibil GAL Cheile
Sohodolului. 
“Continuăm să explorăm bucătăria locală și regională din România, una dintre cele mai bune
metode de a descoperi istoria și cultura unei regiuni, prin acest tip de eveniment care oferă
spre degustare o mulțime de feluri de măncare, toate preparate în comunitatea locală” au
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declarat organizatorii evenimentului, Grupul de Acțiune Locală „Cheile Sohodolului”, Asociația
My Transylvania și Gate to Romania. 
 
 

 CENTRU DEDICAT PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 
 
În satul Brădet din comuna Buntești, Fundația Inimă Albastră a deschis recent un centru
rezidențial pentru vârstnici, unde aceștia găsesc condiții foarte bune de locuit și primesc
atenția și grija de care au nevoie.   
 
„Am construit acest centru deoarece știm că este multă nevoie de servicii moderne pentru
îngrijirea vârstnicilor. Recent, am obținut și acreditarea necesară”, spune Flavius Matei, unul
dintre fondatorii fundației. 
 
Mai multe informații despre centrul pentru persoane vârstnice Casa Matei, aici .

 CASA MEMORIALĂ "GEORGE ENESCU" DIN LIVENI, RESTAURATĂ CU FONDURI EUROPENE

Consiliul Județean Botoșani și Muzeul Județean de Istorie vor fi beneficiarii unei finanțări
europene pentru reabilitarea unuia dintre cele mai reprezentative obiective de patrimoniu,
anume Casa Memorială „George Enescu” din Liveni.

Restaurarea și consolidarea se va realiza prin intermediul finanțării europene din cadrul
proiectului Hard – „History and Music – values that bring us together”, accesat în cadrul
Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, Prioritatea 2.1.
Refacerea siturilor culturale și istorice care îmbunătățesc potențialul transfrontalier al
zonei eligibile. 
 
Mai multe informaíi aici .

 PROIECTUL DE COOPERARE NectArts 
 
Proiectul de cooperare NectArts pe submăsura 19.3 LEADER finanțat de AFIR și dezvoltat de
GAL Ținutul Vinului împreună cu GAL Uzege Pont du Gard și GAL Côte des Bar se află printre
câștigătorii selecției care va reprezenta Franța la "Premiile European IterVitis & ECTN -
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Destinația turismului cultural durabil" 
  
Inițiativa este sprijinită de Iter Vitis - Ruta culturală a Consiliului Europei, singurul premiu
pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural în Europa.

 

Rețeaua EIP AGRI (nr.84 engleză)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP AGRI (nr.84 română)
DESIRA
Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției
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

- Evenimentele organizate

de ENRD - Rețeaua

Europeană pentru

Dezvoltare Rurală și EIP

AGRI - Rețeaua

Europeană pentru Inovare

în Agricultură și

Silvicultură sunt anunțate

pe siteuri, împreună cu

-

-
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metodele alternative de

participare/online.

-

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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