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Referat de aprobare
privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional
„FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better
potentials in growth”, Programul Interreg Europe
Proiectul FRiDGE (Dezvoltarea Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM) din
industrie alimentară – cu scopul obținerii unui potențial mai bun de creștere), se
ocupă de cel mai important segment al industriei alimentare din Europa și anume
cu competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Sectorul alimentar este cel mai
mare angajator din Uniunea Europeană și este cel mai mare sector de industrie
prelucrătoare. Din aceste considerente, proiectul vizează îmbunătățirea realizării
politicilor și programelor de dezvoltare regionale - mai ales în ceea ce privește
investițiile care servesc creșterea și crearea de locuri de muncă, respectiv
programele de colaborare teritorială europeană, care sprijină IMM-urile în fiecare
ciclu de existență a acestora - cu scopul obținerii dezvoltării și creșterii, și a
participării în inovație.
Obiectivul specific al proiectului este contribuire la educarea organizațiilor
de politică de specialitate vizate, în scopul îmbunătățirii performanței programelor
de dezvoltare locală și națională, în vederea îmbunătățirii competitivității IMMurilor din domeniul industriei alimentare.
Principalele rezultate ale implementării proiectului FRiDGE reprezintă
Planul de acțiune cu privire la sprijinirea dezvoltării afacerilor în domeniul
industriei alimentare din județul Harghita. Elaborarea și implementarea planului
de acțiune reprezintă una dintre activitățile principale ale proiectului și va
contribui la realizarea obiectivelor propuse.
Obiectivele concrete ale planului de acțiune sunt următoarele:
- Sprijinirea analizării și evaluării situației actuale din regiune.
- Concentrarea rezultatelor proiectelor și ale proceselor de dezvoltare
actuale, în privința IMM-urilor din domeniul industriei alimentare.
Planul de acțiune propune două acțiuni principale în vederea realizării și
atingerii obiectivelor formulate, respectiv:
- Acțiunea nr.1: Stabilirea unui sistem de asigurare a calității în sistemul
de marcă înregistrată
- Acțiunea nr.2: Pregătirea cooperării în lanțului de produse lactate cu
implicarea actorilor

Beneficiarii sunt în special IMM-urile din sectorul aferent dezvoltării rurale
și a agriculturii, precum și locuitorii zonei în general, datorită impactului socioeconomic așteptat.
Având în vedere faptul că Planul de Acțiune a fost elaborat în cadrul
proiectului „FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for
better potentials in growth”, Programul Interreg Europe, este necesar ca
documentul să fie aprobat de către Consiliul Judeţean Harghita.
Pentru a atinge obiectivele şi rezultatul preconizat, Consiliul Județean
Harghita va efectua următorii pași interconectaţi:
- implementarea Planului de Acțiune,
- monitorizarea implementării Planului de Acțiune,
- îmbunătățirea instrumentelor de politică regionale, legate de finanțări din
fonduri structurale ale UE.
Durata de derulare a proiectului FRiDGE este de 48 luni, din care la data de
31 iulie 2022 s-a finalizat prima fază (01 august 2019 – 31 iulie 2022), urmând să
se desfășoare faza a doua (01 august 2022 – 31 iulie 2023) dedicat implementării
și monitorizării Planului de Acțiune.
Luând în considerare cele de mai sus, precum și faptul că Planul de Acțiune
elaborată în cadrul proiectului FRiDGE va contribui la realizarea obiectivelor și
priorităților formulate în Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita pe
perioada 2021-2030, Strategia de dezvoltare economică Harghita 2030, precum și
Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027,
propunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de
Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional „FRiDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth” din cadrul
Programului Interreg Europe.
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