
 

ROMÂNIA     Anexa nr.1 la Hotărârea nr. ____/2022  
JUDEŢUL HARGHITA    al Consiliului Județean Harghita 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

Descrierea derulării proiectului FRiDGE - Development of food industry SME 
competitiveness for better potentials in growth 

 
 
Proiectul FRiDGE este finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Interreg 
Europe. 
 
Numărul de referință al proiectului: PGI05831. 
 
Partenerul principal al proiectului este TMFÜ – Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. din Szekszárd, Ungaria. 
 
Partenerii proiectului sunt: Technical Educational Institute of Western Macedonia 
(Grecia), Economic Council of East Flanders (Belgia), Regional Council of South 
Ostrobothnia (Finlanda), Competence Center for Nutricion (Germania), precum și 
Consiliul Județean Harghita. 
 
Durata proiectului: 48 luni, între 01.08.2019 – 31.07.2023. 
 
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea schimbului de experiență și a 
bunelor practici referitoare la principalele sectoare / subsectoare ale industriei 
alimentare europene, cu scopul de a integra lecțiile învățate din cooperare în 
politicile regionale / naționale prin programele operaționale / de dezvoltare, în 
beneficiul IMM-urilor din industria alimentară. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

 

1.) Contribuție la dezvoltarea IMM-urilor din industria alimentară în regiunile 
partenere prin îmbunătățirea accesului lor pe piețele intra-UE și extra-UE. 

2.) Contribuție la creșterea IMM-urilor din industria alimentară din regiunile 
partenere în ceea ce privește capacitățile lor de producție, accesul la piețe noi prin 
cooperarea IMM-urilor și productivitatea legată de gestionarea proceselor. 



 

3.) Sprijinirea schimbului de experiență între regiunile partenere privind 
cunoștințele și practicile IMM-urilor din industria alimentară, cu implicarea activă 
a părților interesate. 

4.) Crearea unor planuri de acțiune regionale pentru îmbunătățirea eficienței 
programelor FEDR naționale / regionale în serviciul IMM-urilor din industria 
alimentară. 

5.) Realizarea unor schimbări de politică în cadrul sectorului alimentar vizat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și prin programele regionale 
relevante. 
 
Activităţi ce vor fi derulate: 
 
Pentru a atinge obiectivele preconizate vor fi efectuate următorii pași 
interconectaţi: 
 Organizarea unui eveniment de lansare proiect, la Szekszárd (Ungaria); 
 Organizare a 7 întâlniri de coordonare proiect; 
 Organizare a 5 vizite de studiu interregionale; 
 Organizare a 5 workshop-uri transnaționale (cu ocazia vizitelor de studii); 
 Organizare a 3 întâlniri ai actorilor locali / partener (18 în total); 
 Elaborarea a 7 rapoarte de progres; 
 Identificarea a 18 bune practici și publicarea acestora într-un document comun 

de recomandare (document final de diseminare); 
 Elaborarea unei analize interregionale a situației privind nevoile sectoriale și 

teritoriale, provocările comune industria alimentară, evaluarea situației 
actuale a pieței, aspectele legate de productivitate și dezvoltare a capacității; 

 Elaborarea a 6 planuri de acțiune (în faza 1); 
 Elaborarea a 6 rapoarte de monitorizare despre implementarea planurilor de 

acțiune (în faza 2); 
 Crearea unui website, a unei pagini Facebook, LinkedIn și Instagram; 
 Imprimarea unor afișe și semne de carte; 
 Elaborarea unui document final de diseminare (Ghidul bunelor practici și al 

recomandărilor de politică în domeniul industriei alimentare); 
 Organizarea unui eveniment de finalizare a proiectului, la Budapesta (Ungaria). 
 
Bugetul proiectului  
 
Bugetul total pentru perioada de 48 luni de derulare a proiectului Fridge este de 
141.266,66 euro din care 120.076,66 euro (85%) din FEDR și 21.190,00 euro (15%) 
din contribuție națională ( din care: 18.364,67 euro (13%) din partea Ministerului 



 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 2825,33 euro (2%) contribuție 
proprie a Consiliului Județean Harghita) și se detaliază în felul următor:  
   

a. Cheltuieli personale: 84.666,66 euro; 
b. Cheltuieli de deplasare: 9.000 euro; 
c. Cheltuieli de administrare: 10.800 euro; 
d. Cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 36.800 euro;  
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