Partener

20 octombrie 2016 | 09:30 – 13:00
Constanța, Hotel Ibis, Sala Prestige

Finanțarea investițiilor
rurale

Un eveniment organizat de EurActiv.ro, în
parteneriat cu UniCredit Bank

În contextul în care acest an a fost guvernat de
întârzieri în plata subvențiilor, în pofida condițiilor
meteo favorabile și a perspectivelor bune de
dezvoltare, fermierii români sunt în continuare
îngrijorați de lipsa banilor.
Autoritățile române au promis că toate plățile vor fi
onorate în prima parte a anului. Pe partea fondurilor
pentru dezvoltare, Comisia a alocat 8,1 miliarde de
euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală. Circa cinci miliarde din cele opt vor ajunge în
conturile companiilor private, a explicat comisarul
european Phil Hogan.

Agenda evenimentului:
09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților; welcome
coffee
09:30 – 10:45 Finanțarea investițiilor în agricultură
prin PNDR; măsuri de finanțare a
clesei de mijloc la sate
Bogdan ALECU – director, Direcția
Generală Dezvoltare Rurală, MADR
Mihai HERCIU – șef serviciu, Direcția
Generală Dezvoltare Rurală, MADR
Finanțarea investițiilor în agricultură
cu focus pe investițiile în tehnologie și
infrastructură

Evenimentul acoperă trei teme majore:






Valentin Boldeiu, coordonator
departament fonduri europene,
UniCredit Bank

Finanțarea investițiilor în agricultură, cu
precădere investițiile în tehnologie și
infrastructură: linii de finanțare deschise,
creditare și leasing, stadiul plății subvențiilor;

10:45 – 11:00 Sesiune de intrebări și răspunsuri
11:00 – 11:30 Pauză de cafea

Transpunerea în PNDR a propunerilor din
pachetul guvernamental „Clasa de Mijloc la
Sate”: acest pachet de politici este consecința
logică și fructificarea la nivel național a reformei
PAC demarată.
Stadiul actual al depunerilor de proiecte și al
schemelor de plată în zona Constanța: proiecte
depuse și aprobate, valoarea proiectelor, situații
specifice, avansurile pentru plățile directe,
plățile pentru măsurile de dezvoltare rurală pe
suprafață și legate de animale, scheme de sprijin
direct.

11:30 – 12:30 Studiu de caz: Beneficiar program de
reconversie-replantare a viței de vie
Paul FULEA - Administrator Viticola SA
Stadiul actual al depunerilor de
proiecte și al schemelor de plată în
zona Constanța
Anghel PANAIT, director general
adjunct, Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, Sud-Est
Constanța (TBC)
12:30 – 13:00 Sesiune de intrebări și răspunsuri
13:00 – 14:00 Prânz

Contact:
Ramona Diaconu
ramona.diaconu@euractiv.ro
0723 297 204

Mihaela Stoica
mihaela.stoica@euractiv.ro
0741 715 697

