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Despre accesarea fondurilor europene
Dezbatere publică cu tema „Politica agricolă comunăşi dezvoltarea rurală” la Deva

Peste 30 de persoane au participat la dezbaterea publică
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Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD), prin Centrul Europe Direct al judeţului Hunedoara,
a organizat, vineri, la Casa de Cultură din Deva o dezbatere publică cu tema „Politica agricolă comună şi
dezvoltarea rurală”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
(APIA), ai Direcţiei pentru Agriculturăşi Dezvoltare Rurală (DADR) Hunedoara. precum şi cei ai Oficiului
Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Ruralăşi Pescuit (OJPDRP).
Scopul acestui eveniment a fost de a dezbate problema politicii agricole comune şi dezvoltării rurale din
perspectiva relansării economiei româneşti în condiţiile crizei economice actuale.
Dezbatere şi informare
Reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi diverşi fermieri din judeţul Hunedoara s-au întâlnit în cadrul
evenimentului pentru a discuta cu specialişti ai instituţiilor abilitate despre problemele privind accesarea
fondurilor europene şi soluţii la diverse chestiuni ridicate de interlocutori. De asemenea, în cadrul acestui
eveniment au fost discutate teme precum: politica agricolă comună din perspesctiva anului 2020, programe,
proiecte şi soluţii de relansare a producţiei agricole interne şi promovare produselor româneşti, inclusiv prin
instrumente moderne, adecvat. Un alt subiect de dezbatere în cadrul acestui simpozion l-a reprezentat
dezvoltarea identităţii produsului agricol românesc cu implicarea activă a producătorilor interni, asociaţiilor de
profil, administraţiilor locale şi a consumatorilor. Participanţilor la această dezbatere publică le-au fost
prezentate de către specialişti măsurile de sprijin finanţate de la bugetul naţional cât şi măsuri de sprijin
finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Tuturor participanţilor la dezbatere le-au fost
oferite pliante cu informaţii referitoare la problemele despre care s-a discutat.
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