
INSIGHT INSIGHT -- proiect depus la proiect depus la DirecDirectoratultoratul General General 

pentru pentru AgriculturăAgricultură şşii Dezvoltare Dezvoltare RuralăRurală a a ComisieiComisiei

EuropeneEuropene pentru pentru dezvoltarea rurală dezvoltarea rurală şşi dezvoltarea i dezvoltarea 

agriculturii judeagriculturii judeţţului Harghita prin sporirea cunoului Harghita prin sporirea cunoşştintinţţelor elor 

legate de Politica Agrară Comună a Uniunii Europenelegate de Politica Agrară Comună a Uniunii Europene



ScopulScopul proiectuluiproiectului

Dezvoltarea rurală şi dezvoltarea agriculturii judeţului 

Harghita prin furnizarea de informaţii pentru locuitorii şi 

producătorii judeţului. Creşterea cunoştinţelor participanţilor 

despre posibilităţile oferite de politica agrară comună,  

informarea fermierilor şi a altor actori activi în zona rurală. 

Creşterea cunoştinţelor publicului  în temele şi obiectivele 

PAC. Promovarea valorilor Europene în domeniul agriculturii 

şi a dezvoltării rurale.



ObiectiveObiective

1. Creşterea cunoştinţelor participanţilor despre politica 

agrară comună,  informarea fermierilor şi a altor actori 

activi în zona rurală, şi în special conştientizarea rolului 

multifuncţional al fermierilor în cadrul locuitorilor

2. Posibilităţile şi importanţa valorificării locale a principiilor 

politicii agrare comune

3. Conştientizarea producătorilor judeţului asupra noilor 

provocări (în special provocări legate de schimbările 

climatice, energie regenerabilă,  bio-diversitate)  

4. promovarea alimentaţiei şi gastronomiei sănătoase în 

cadrul locuitorilor judeţului Harghita



ActivităActivităţţi planificatei planificate

1. Publicaţii lunare în ziarele locale

2. Seminare tematice pentru fermieri, pentru 

locuitori ai zonelor rurale

3. Conferinţă pe tema dezvoltării rurale şi a 

agriculturii 

4. Târgul produselor tradiţionale şi locale



Plan de lucruPlan de lucru

Publicaţii pentru grădiniţe şi şcoli pe tema alimentaţiei sănătoaseAugust 2010

Seminar pentru prezentarea posibilităţilor de prelucrare a laptelui (oi şi capre)Septembrie 2010

Seminar - Marketingul produselor locale, rolul produselor locale în alimentaţia sănătoasă a 

populaţiei, surse de energii regenerabile de energii, târgul produselor locale

Octombrie 2010

Seminar pentru prezentarea posibilităţilor de prelucrare a laptelui (vaci)Noiembrie 2010

Articole despre posibilităţile în agricultură şi dezvoltare rurală în paginile economice ale ziarelor 

locale, publicaţii pentru grădiniţe şi şcoli pe tema alimentaţiei sănătoase

Decembrie 2010

Seminar pentru prezentarea posibilităţilor de prelucrare a cărniiIanuarie 2011

Articole despre posibilităţile în agricultură şi dezvoltare rurală în paginile economice ale ziarelor 

locale, publicaţii pentru grădiniţe şi şcoli pe tema alimentaţiei sănătoase

Februarie 2011

Concurs de desen şi expoziţie pentru grădiniţe şi şcoli pe tema alimentaţiei sănătoaseMartie 2011

Articole despre posibilităţile în agricultură şi dezvoltare rurală în paginile economice ale ziarelor 

locale

Iulie 2010

Conferinţă de evaluare, târgul produselor localeAprilie 2011

Seminar pentru promovarea activităţilor alternative, posibilităţi alternative generatoare de profit 

în zonele rurale (fructe de pădure, ciuperci, prelucrarea fructelor, bioproducţie, echitaţie, 

hipism)

Iunie 2010

Activităţi de pregătire, schimb de experienţă în regiunea Valle d’AostaMai 2010



ParticipanParticipanţţi, grupul i, grupul ţţintăintă

• Locuitorii judeţului Harghita;

• Experţi locali şi internaţionali în dezvoltare rurală, 

• Locuitorii zonelor rurale din judeţul Harghita, 

producători,

• Producătorii judeţului.



Partener:Partener:
DirecDirecţţia Generală pentru Agricultură ia Generală pentru Agricultură şşi Dezvoltare Rurală a i Dezvoltare Rurală a 

JudeJudeţţului Harghitaului Harghita

109.436TOTAL:

24.859Consiliul Judeţean Harghita:

84.577DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală:
75% + 10.000 euro pentru grupul de 
lucru*

* - în general, finanţarea acordată de DG Agricultură este de 50%.  Finanţare 
de 75% poate fi cerut numai în cazuri speciale, cu condiţii specifice.

Finanţare:
euro



Rezultate aRezultate aşşteptateteptate

• Directe:

- 150 de participanţi la conferinţa de dezvoltare rurală şi agricultură 

- 250 de participanţi la cele 5 seminarii tematice 

- 500 de exemplare ale publicaţiilor pentru grădiniţe şi ţcoli pe tema 
alimentaţiei sănătoase + 200 de participanţi la concursul de desen

• Indirecte:

– se vor înfiinţa 3 intreprinderi (unităţi) agricole  

– întărirea relaţiilor dintre fermieri şi consumători

– se vor înfiinţa 2 asociaţii pentru valorificarea produselor agricole

– 5% a locuitorilor introduc în alimentaţia lor zilnică mai multe fructe şi 
legume proaspete

– interesul locuitorilor pentru produsele locale creşte cu 10%




