
  
 

  

 

 

Denumire proiect: Rural Growth 

Titlul proiectului: Increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy 

sector 

Program: Programul Interreg Europe 

Perioada: 2016-2022 

Parteneri: Municipiul Nagykanizsa din Ungaria – coordonatorul proiectului; Provincia 

Drenthe din Olanda, Savonlinna Business Services Ltd din Finlanda, Delta 2000 

Consortium Company with limited liability din Italia, Orașul Medina del Campo din 

Spania și Universitatea Newcastle din Regatul Unit. 

Obiectivul proiectului: Proiectul RuralGrowth are ca obiectiv îmbunătățirea 

competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural. Inițiatorii 

proiectului consideră că inovarea IMM-urilor va contribui la o schimbare pozitivă a 

situației economico-sociale din zonele rurale. Dezvoltarea acestui sector va contribui la 

producerea unor beneficii economice în domeniile care sprijină în mod indirect turismul, 

cum ar fi: agricultura, industria de prelucrare și serviciile, prin crearea unor noi locuri de 

muncă și îmbunătățiri ale infrastructurii. 

Rezultatele așteptate ale proiectului 

Principalele rezultate a implementării proiectului sunt planuri de acțiune pentru 

îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural, 

în vederea managementului eficient al valorilor din zonele rurale.  

Este de așteptat ca inspirat de rezultatele proiectului să se pună în aplicare o serie de 

noi inițiative în regiunile participante care îmbunătățesc în mod direct instrumentele de 

politică.  

Rezultatele planurilor de acțiune sunt legate de dezvoltarea schemelor de sprijin pentru 

inovarea IMM-urilor (produse și servicii noi, branduri și cursuri de formare).  



  
 

  

 

 

- Îmbunătățirea gradului de competitivitate a IMM-urilor din sectorul turismului rural 

din județul Harghita. 

- Îmbunătățirea instrumentelor și politicilor de dezvoltare în vederea creșterii 

competitivității IMM-urilor din sectorul sus menționat. 

- Dobândirea de noi cunoștințe cu privire la modul de a invita toate părțile interesate 

(private și publice) la colaborare pentru punerea în aplicare a programelor lor în 

contexte regionale. 

- Aplicarea cunoștințelor și a experiențelor dobândite în dezvoltarea de noi planuri de 

acțiune la nivel regional. 

 

Principalele activități ale proiectului: Pentru a atinge obiectivele şi rezultatul preconizat 

Consiliul Județean Harghita va efectua următorii pași interconectaţi:  organizarea 

ședințelor comitetului de conducere (SG) și a întâlnirilor grupurilor de lucru a 

partenerilor (PWG), organizarea atelierelor de lucru inter-regionale, organizarea 

evenimentului final la finalizarea fazei 1, organizarea vizitelor de teren și a schimburilor 

de experiență internaționale (5), pregătirea schimburilor de bune practici interregionale 

pentru experți (5), organizarea activităților de diseminare, elaborarea planului de 

acțiune, colectare de date și analiza datelor colectate, îmbunătățirea instrumentelor de 

politică regionale, legate de finanțări din fonduri structurale ale UE. 

 

Proiectul RuralGrowth este co-finanțat din fonduri UE (ERDF), din bugetul de stat, 

precum și din contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita. 

 


