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Prioritățile MADR privind politica de
dezvoltare rurală 2014-2020

Ce am învățat din implementarea actualului PNDR?
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Fructificarea experienței dobândite de autorități și beneficiari în
implementarea SAPARD și PNDR
Eficiența utilizării fondurilor
selectarea unui număr restrâns
de priorități clare încă din faza de programare
Succesul programului
colaborarea autorități – beneficiari,
accesul potențialilor beneficiari la un sistem de consiliere



Măsurile de mediu – impact deosebit, peste așteptări



Necesitatea conștientizării beneficiarilor cu privire la:


importanța dimensionării corecte a proiectelor



asigurarea cofinanțării private



importanța stabilirii și respectării unui grafic realist de realizare
a investiției

Cadrul legal 2014-2020
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Regulamente și norme de implementare ale acestora
Prevederi comune pentru politica de coeziune, politica de dezvoltare rurală şi
politica maritimă şi de pescuit (Fonduri Europene Structurale și de Investiții);
Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Documentul de poziție a Comisiei cu privire la dezvoltarea unui
Acord de parteneriat - Stabilește cadrul pentru dialogul între serviciile
Comisiei Europene și Romania cu privire la elaborarea Acordului de
Parteneriat și a programelor pentru perioada 2014-2020



Acordul de Parteneriat




Elaborat la nivel naţional în strânsă colaborare cu partenerii sociali, acoperă toate
fondurile ESI,
agreat între Comisie şi Statul Membru şi cuprinde:
Stabilește contribuţia Fondurilor ESI la realizarea obiectivelor tematice;
Conturează Prioritățile majore ale României pentru perioada 2014-2020



Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

-

-

Prioritățile UE pentru perioada 2014-2020
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Competitivitatea
agriculturii şi
viabilitatea fermelor

Transferul de
cunoștințe
și inovare

Obiective majore
UE
Strategia 2020

Restaurarea,
conservarea şi
îmbunătăţirea
ecosistemelor

Incluziunea
socială, reducerea
sărăciei și dezvoltarea
economiei în
zonele rurale

Organizarea lanțului
alimentar

Eficienţa resurselor,
trecerea către emisii reduse de
carbon şi rezistență la
schimbările climatice

Inovare, Schimbări climatice si Mediu ---- OBIECTIVE ORIZONTALE

Ce AȘTEPTĂRI avem de la PNDR 2014-2020?
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Concentrarea intervenției pe un număr restrâns
de măsuri

prioritizarea nevoilor

Necesitatea simplificării legislației interne

simplificarea procedurilor
și reducerea birocrației

Acompanierea măsurilor de investiții cu
instrumente financiare și de gestionare a riscurilor
pentru asigurarea cofinanțării private

 Competitivitatea agriculturii și industriei alimentare
Ferma de familie
Încurajarea tinerilor fermieri
LEADER
Dezvoltarea zonei montane
 Reconversia pomicolă
 Transferul de cunoștințe și inovare

evitarea blocajelor în
implementare

priorități specifice
Pentru România

Priorități ale MADR privind viitorul PNDR (1)
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Competitivitatea agriculturii și industriei alimentare


Obiective:





creșterea competitivității agriculturii
stabilirea lanțurilor alimentare
încurajarea agriculturii de nișă
dezvoltarea sectorului de procesare

Crestere economică
Locuri de munca

Atingerea acestor obiective nu poate fi realizată fără refacerea și modernizarea
infrastructurii rurale (infrastructură de baza – drumuri, alimentare cu apa,
canalizare, și infrastructură agricola – drumuri agricole)


Ferma de familie – clasa de mijloc în sectorul agricol


Obiective:




crearea de gospodării agricole viabile din punct de vedere economic
reducerea gradului de fragmentare a fermelor
facilitarea accesului pe piață al fermierilor mici și mijlocii

Priorități ale MADR privind viitorul PNDR (2)
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Încurajarea tinerilor fermieri


Obiective:



ȋntinerirea populaţiei rurale şi facilitarea procesului de modernizare a
fermelor
retehnologizarea sectorului agricol
introducerea tehnicilor inovative ȋn activitatea agricolă



LEADER






Obiective:
 participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare
locală şi încurajarea acţiunilor inovative;
 încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu
reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării;
 stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală în scopul dezvoltării
economice și sociale a comunităților locale rurale.

Priorități ale MADR privind viitorul PNDR (3)
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Dezvoltarea zonei montane




Obiective:
 Investiții în agricultură și procesare cu rată de sprijin mărită cu 20%;
 Prioritizarea investițiilor în aceste zone în cadrul măsurilor finanțate din
PDR;
 Acompanierea sprijinului pentru investiții cu acțiuni de formare și
consiliere;
 Acordarea de plăți compensatorii pentru fermierii din zona montană;
 Finanțarea unor acțiuni de cooperare pentru stimularea asocierii în zona
montană;
 Acțiuni de tip LEADER.

Reconversia pomicolă


Obiective:
 Restructurarea sectorului pomicol;
 Înfiintarea de plantații în bazine tradiționale;
 Fructificarea potențialului acestui sector în vederea încurajării consumului
autohton.

Priorități ale MADR privind viitorul PNDR (4)
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Transferul de cunoștințe și inovare



Obiective:


Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită
gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere,



Creşterea calităţii managementului la nivel de fermă,



Facilitarea restructurării şi modernizării sectoarelor de producție,
procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere,



Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în zonele
rurale

Etape parcurse pentru elaborarea
PNDR 2014-2020
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I. Identificarea nevoilor în spațiul rural
II. Consultarea partenerilor în scopul identificării și stabilirii priorităților cheie
care să fie sprijinite cu fonduri din PNDR


Comitetul Consultativ Tematic pentru dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit
DRAP



6 grupuri de lucru reprezentative pentru dezvoltare rurală și pescuit:








I. Agricultură și industrie alimentară;

II. Mediu;
III. Dezvoltare economică în spațiul rural;
IV. Inovare și formare profesională;
V. Leader;
VI. Pescuit și Acvacultură

Componența grupuri de lucru – reprezentanți instituții publice și private

III. Elaborarea primului draft al analizei socio-economice (versiunea draft)


Structurată pe liniile strategice prioritare la nivelul UE

– CCT

o
11

