Telling the story of CAP on the ground

Activitate cofinanțată de Uniunea
Europeană

Partener

31 mai 2016 | 09:30 – 13:00
Timișoara, City Business Conference Centre,
Corp A, etaj 6

Finanțarea investițiilor
rurale

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

În contextul în care începutul de an în agricultură a
stat sub semnul lipsei subvențiilor, în pofida
condițiilor meteo favorabile și a perspectivelor bune
de dezvoltare, fermierii români sunt îngrijorați de
lipsa banilor.
Autoritățile române au promis că în prima parte a
lunii aprilie APIA va debloca fondurile. 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.



09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților; welcome
coffee
09:30 – 10:30 Schimbări noi în PNDR și influența
asupra programului a pachetului
guvernamental „Clasa de Mijloc la
Sate”
Cristian GEORGESCU – manager
public în cadrul serviciului măsuri
agricole, AM PNDR
Gelu ROȘU – consilier in cadrul
serviciului LEADER, AM PNDR
10:30 – 10:50 Finanțarea investițiilor în agricultură
cu focus pe investițiile în tehnologie și
infrastructură

Evenimentul acoperă două teme majore:


Agenda evenimentului:

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

Valentin BOLDEIU, UniCredit Bank
10:50 – 11:00 Sesiune de intrebări și răspunsuri
11:00 – 11:30 Pauză de cafea

Pachetul guvernamental „Clasa de Mijloc la
Sate”: acest pachet de politici este consecința
logică și fructificarea la nivel național a reformei
PAC demarată, negociată și lansată de fostul
comisar european Dacian Cioloș.

11:30 – 12:30 Finanțarea investițiilor rurale și plata
subvențiilor
Iulian BUCĂTARU, director general
adjunct, Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, 5 Vest,
Timișoara
Anca MOLDOVAN, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură
Timișoara (TBC)
12:30 – 13:00 Sesiune de intrebări și răspunsuri
13:00 – 14:00 Prânz
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