NOTĂ INFORMATIVĂ
privind participarea ICEADR la întâlnirea cu producătorii agricoli și cu tinerii
fermieri din Municipiul Slatina, judetul Olt
Institutul a participat marți, 9 iunie 2015, la Slatina – Filiala Facultății de Management,
Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - USAMV București, la o întâlnire
cu producătorii agricoli și cu tinerii fermieri. Întâlnirea a avut ca scop popularizarea PNDR
2014-2020 și a SubMăsurilor 4.1 „Investiții în exploatațiile agricole” și 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”. Un alt subiect pe agenda de lucru a întâlnirii, l-a constituit
prezentarea de proiecte tip: 2 proiecte pentru sM 4.1 “Achiziție de utilaje agricole în ferma
vegetală” și “Înfiinţarea unei ferme de legume în spaţii protejate” și 2 proiecte tip pentru sM
6.1 «Ferma de vaci de lapte - capacitate 30 capete” și “Ferma de taurine la îngrașat capacitate 65 capete”.
În cadrul sesiunii de lucru au fost discutate noile oportunități oferite prin intermediul
PNDR, precum și modalitățile de accesare a fondurilor europene pentru submăsurile prezentate.
De asemenea, după prezentarea fiecărei submăsuri și a proiectelor tip, au fost puse întrebări și sau cerut clarificări în legătură cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale solicitantilor, cu
respectarea principiilor pentru stabilirea criteriilor de selectie ale proiectelor, categoriile de
cheltuieli eligibile, dosarul de finanțare, etc.
Dezbaterea, la care au participat peste 70 de persoane, a beneficiat de o audiență
diversă, formată din tineri absolvenți ai învățământului superior din domeniul agricol,
specialiști de la Oficiile Județene de Consultanță Agricolă, producători agricoli, tineri
fermieri, etc.
Informațiile privind sesiunea de informare, ce a avut loc la Slatina, au fost menționate
în presa de specialitate (Gazeta de Agricultură, Recolta), presa locală (Olt Alert, Slatina în
știri – astazi.ro), la postul de Radio Oltenia Craiova, precum și la postul de televiziune olttv.ro,
etc.
În vederea creșterii nivelului absorbției fondurilor europene prin PNDR, ICEADR își va
intensifica eforturile și va desfăsura campanii de informare și în alte localități din țară, sprijinind
astfel politicile de dezvoltare ale sectorului agroalimentar și ale mediului rural.
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