ROMANIA

Anexa nr. 1

JUDETUL HARGHITA

la Hotărârea Consiliului Județean Harghita

AGENTIA DE DEZVOLTARE JUDETEANA HARGHITA

nr. _____/_______

Descrierea derulării Proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP
more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, Acronim 2022-RO-CAP-ACT al
Comisiei Europene-EU

Descrierea generală și necesitatea proiectului
Titlul: Proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP more accessible
and popular”, nr. ref. 1010179816, Acronim 2022-RO-CAP-ACT al Comisiei Europene-EU
Numărul de referință: 1010179816
Coordonator proiect: Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita
Entitate afiliată: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita
Durata proiectului: 12 luni, de la 01.08.2022-31.07.2023
Obiectivele Proiectului:
- să transforme informațiile privitoare la Politica Agricolă Comună în ceva mai
accesibil, mai ușor de înțeles;
- să mărească conștientizarea publicului larg, producătorilor și fermierilor asupra
conținutului Politicii Agricole Comune (PAC),
- activitățile proiectului vor contribui la evidențierea faptului că sustenabilitatea și
dezvoltarea nu sunt cuvinte opuse, ca inițiative luate la nivel european, precum:
”From Farm to Fork”, ”Biodiversity Strategy for 2030” așa cum a sugerat și
European Green Deal; activitățile se vor canaliza pe îmbunătățirea cunoștințelor
generale ale publicului larg despre prioritățile și măsurile Politicii Agricole Comune
și lupta împotriva știrilor false, prin intermediul conferințelor despre CAP,
oportunitățile oferite după reformă și căile viitoare;
- să informeze populația și în special fermierii, producătorii din zonele participante
despre Politica Agricolă Comună;
- discuțiile la masa rotundă cu micii producători, asociațiile agricole și autoritățile
publice vor avea loc în jurul principalelor teme CAP și utilizarea eficientă a acesteia;

-

-

-

schimburile de bune practici din Tyrolul de Sud și seminarul de la Bruxelles vor fi
oportunități pentru fermieri de a afla mai multe despre cum poate reziliența
agriculturii să continue să asigure un trai decent și chiar un profit;
crearea unei aplicații pentru telefonul mobil cu utilități multiple va ajuta la
promovarea și comercializarea Produselor Secuiești, va impulsiona economia
locală și competitivitatea acesteia privind produsele locale și înalta calitate.
Aceasta va ajuta utilizatorii să achiziționeze produse sănătoase, artizanale online și
atunci fermierii și producătorii se vor putea loga și să primească actualizări
privitoare la CAP, să acceseze comunicate de presă în legătură cu asta, precum și
politicile naționale;
să demonstreze că politica agricolă comună PAC este o politică pentru toți cetățenii
Uniunii Europene și că toți aceștia beneficiază de aceasta;

Grupul țintă vizat:
- publicul larg;
- fermieri;
- mici producători;
- consumatori;
- producători de produse tradiționale;
Este vizat un număr de 1.192.081 beneficiari indirecți.
Activități ce vor fi derulate:
Pentru a atinge obiectivele și rezultatele preconizate vor fi efectuați următorii pași
interconectați:
1. Activități de management, management financiar, coordonare a proiectului
2. Comunicarea, promovarea și diseminarea activităților Politicii Agricole Comune
printre cetățenii din zona Centru (județele Harghita, Covasna și Mureș) și dincolo de
ele, la nivel național și internațional;
3. Conferințe și mese rotunde în județele Harghita, Covasna și Mureș, vizite tematice
la ferme pentru grupuri de studenți;
4. Schimbul de bune practici pentru fermieri români ce va avea loc în Tyrolul de Sud;
seminar tematic care va avea loc la Bruxelles;
5. Crearea unei aplicații pentru telefonul mobil;
Bugetul total al Proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP
more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, are o valoare totală de 240.194,67
Eur respectiv 1.186.561,66 lei la cursul Euro la data de 15.07.2021 de 4,94 lei/Eur, iar
finanțarea este asigurată de Uniunea Europeana in procent de 60% respectiv 144.116,00
Eur; contribuția Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 168.150,50 Eur
respectiv 830.663,47 lei, din capitolul bugetar 54.02.50; contribuția U.A.T. Județul
Harghita este de 72.044,17 Eur, reprezentând 355.898,19 lei pentru cele 12 luni de
derulare a proiectului, începând cu data de 01.08.2022.

Bugetul proiectului are următoarea componență:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cheltuieli de personal: 52.800 Eur
Cheltuieli totale de transport, masa cazare: 57.250 Eur
Costuri subcontractate, experti externi si servicii: 30.000 Eur
Alte costuri cu terții: Alte bunuri si servicii: 84.431Eur
Cheltuieli indirecte: 15,713,67 Eur

Miercurea Ciuc, 15.07.2022
Borboly Csaba
Presedinte

Cilip Árpád
Director

