
CAPacity building in rural 
areas for sustainable 

agriculture development 
 



Obiectivele proiectului 
 

Scopul proiectului internațional "CAPacity building in rural areas 
for sustainable agriculture development" este să ajute la 
explicarea, punerea în aplicare și dezvoltarea Politicii Agricole 
Comune (PAC) și să sensibilizeze publicul în privința conținutului 
și obiectivelor acestuia, să informeze fermierii și alte părți 
interesate care își desfășoară activitatea în zonele rurale și să 
promoveze modelul european de agricultură, precum și să-i 
ajute pe cetățeni să îl înțeleagă. 

Obiective: 

•Prezentarea modelului agricol european, acordarea sprijinului 
în vederea însușirii și adoptării modelului, prezentarea 
activităților și surselor  alternative de venit în zonele rurale; 



Obiectivele proiectului 
 

 

•Creșterea gradului de informare cu privire la Politica Agricolă 
Comună (PAC), asigurarea informațiilor pentru fermieri și ceilalți 
actori din zonele rurale, organizarea cursurilor de perfecționare;   

•Atragerea atenției publicului larg asupra provocărilor cauzate 
de schimbările climatice, asupra surselor de energie 
regenerabile și asupra importanței protecției biodiversității;  

•Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul populației.  

 



Activitățile proiectului 
 

•Activități pregătitoare; 

• Editarea publicațiilor și articolelor în vederea promovării 
Politicii Agricole Comune; 

•Co-organizarea evenimentului „Ferma se mută la oraș”; 

•„Open days” la fermă – vizită la grădina cu plante medicinale 
din Avrămești, cu participarea organizației partenere;  

•Seminar în zona Ciuc – prezentarea oportunităților oferite de 
Politica Agricolă Comună;  

•Editarea materialelor publicitare în vederea promovării stilului 
de viață sănătos; 



Activitățile proiectului 
 

•Seminar în zona Odorhei – prezentarea oportunităților oferite 
de Politica Agricolă Comună; 

•Seminar în zona Gheorgheni – prezentarea oportunităților 
oferite de Politica Agricolă Comună; 

•Expoziție fotografică legată de activitățile proiectului, în 
vederea promovării acestora; 

•Organizarea târgului de produse tradiționale în județul 
Harghita; 

•Schimb de experiență în județul Bács-Kiskun din Ungaria; 

•Conferință finală. 



Informații despre proiect 
 

• Finanțatorul proiectului: 

Programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica 
agricolă comună (PAC)” al Comisiei Europene. 
 

• Partenerul principal: 

Consiliul Județean Harghita 
 

• Perioada proiectului:  

2016 – 2017 (12 luni).  
 

Bugetul proiectului: 

• Bugetul total: 144.680,05 euro 

• Gradul de  finanțare: 50% contribuție proprie. 

 




