COMUNICAT
Participarea ICEADR la întâlnirea cu producătorii agricoli și cu tinerii fermieri
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, instituție subordonată
Academiei de Științe Agricole și Silvice, a participat vineri 15 mai 2015, la Călărași - Filiala de
învățământ superior a USAMV București, la o întâlnire cu producătorii agricoli și cu tinerii
fermieri. Întâlnirea a avut ca scop popularizarea PNDR 2014-2020 și a SubMăsurilor lansate pe data
de 25 martie 2015, sM 4.1 „Investiții în exploatațiile agricole” și sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri”.
Un alt subiect pe agenda de lucru a întâlnirii de la Călărași 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 provocări oferite prin intermediul PNDR precum și
modalitățile de accesare a fondurilor europene pentru submăsurile prezentate.
ICEADR asigură consultanță on-line pentru proiectele tip întocmite
ICEADR a elaborat în cadrul Programului Intern de Cercetare 5 proiecte model, prin care
solicitanții, beneficiari ai SubMăsurilor 4.1 și 6.1 - PNDR, pot accesa fonduri europene. ICEADR
invită beneficiarii fondurilor să acceseze site-ul institutului: www.iceadr.ro, pentru informații
privind modelele de ferme prezentate și documentația necesară întocmirii proiectelor
ICEADR dorește să devină partenerul întreprinzătorilor din agricultură, în mod deosebit al
producătorilor agricoli și al tinerilor fermieri, în desfășurarea activităților curente și de investiții,
precum și în sprijinirea tinerilor fermieri care se instalează pentru prima dată ca șefi ai unei
exploatații agricole. Proiectele oferite pot constitui modele pentru crearea și dezvoltarea de noi idei
de afaceri, corespunzătoare particularităților fiecărui solicitant.
Proiectele ICEADR vizează activități din zootehnie, legumicultură și culturi de câmp.
Solicitanților li se asigură, prin intermediul unui personal dedicat, servicii de consultanță on-line pe
întreaga perioadă de depunere a proiectelor.
Suntem convinși că proiectele tip oferite de ICEADR pot contribui la creșterea gradului de
absorbție a fondurilor europene și la dezvoltarea ruralului românesc.
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