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Dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană…

… face parte din politica agricolă co-
mună (CAP) și este un domeniu politic 
de o importanţă vitală, având în vedere 
că peste 56% din populaţia statelor 
membre ale UE trăiește în zone rurale, 
care reprezintă 91% din teritoriul UE. 
Uniunea Europeană (UE) cuprinde peste 
500 de milioane de consumatori și toţi 
aceștia au nevoie de o sursă fiabilă de 
aprovizionare cu alimente sănătoase 
și nutritive. PAC este de multă vreme 
un domeniu politic esenţial al UE, care 
evoluează continuu pentru a răspunde 
noilor provocări, cum sunt schimbările 
climatice, gestionarea durabilă a resur-
selor naturale și păstrarea vie a econo-
miei rurale. 

Politica de dezvoltare rurală pentru peri-
oada 2007-2013 este axată pe trei obiec-
tive. Acestea sunt:

•	 creșterea competitivităţii sectorului 
agricol și a celui forestier;

•	 ameliorarea mediului și a peisajului 
precum și

•	 îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 
rurale și încurajarea diversificării 
economiei rurale.

Pe lângă focalizarea asupra acestor teme, 
politica din domeniu caută și să implice 
mai puternic comunităţile locale în dezvol-
tarea zonelor proprii. Grupurile de acţiune 
locale (GAL) aduc împreună parteneri lo-
cali și elaborează, iar apoi pun în practică 
strategii de dezvoltare pentru comunităţile 
lor, folosind metodologia LEADER*. 

Fiecare stat membru elaborează progra-
me de dezvoltare rurală (PDR) naţionale 
sau regionale, urmând ca acestea să 
ghideze punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală. 

*Acronimul LEADER vine din expresia franceză 
pentru „legături între acţiunile de dezvoltare a 
economiei rurale”. Ideea este aceea de a se crea 
parteneriate puternice și de a se încuraja coopera-
rea, ceea ce duce la inovare și la găsirea celor mai 
bune soluţii locale pentru problemele locale.

… este fondul european care sprijină 
punerea în aplicare a programelor de 
dezvoltare rurală în întreaga Uniune 
Europeană. 

Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), aflat sub supravegherea 
Direcţiei Generale Agricultură și Dezvoltare 
Rurală a Comisiei Europene, asigură 
aproape jumătate din finanţarea de peste 
200 de miliarde de EUR pusă la dispoziţie 
pentru PDR. Această abordare permite ca 
fondurile de cofinanţare dedicate de către 
UE dezvoltării rurale să fie direcţionate 
către priorităţile comune ale UE, fiind, în 

același timp, suficient de flexibilă la nivelul 
statelor membre și la cel regional. 

În broșurile elaborate de REDR, se găsesc 
exemple de diferite tipuri de activităţi de 
dezvoltare rurală care au primit cofinanţare 
în cadrul unor proiecte FEADR: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală…
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… a fost înfiinţată de Direcţia Generală 
Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei 
Europene în 2008, pentru a ajuta la pune-
rea în aplicare a PDR. Reţeaua Europeană 
pentru Dezvoltare Rurală (REDR) face 
aceasta generând și împărtășind 
cunoștinţe referitoare la modul în care 
funcţionează în practică politicile de 
dezvoltare rurală și la cum pot fi acestea 
îmbunătăţite, precum și facilitând schim-
burile de informaţii și cooperarea între 
zonele rurale ale Europei. REDR grupează 
o gamă variată de părţi interesate de dez-
voltarea rurală, în special reţelele rurale 
naţionale, autorităţi din statele membre și 

organizaţii de dezvoltare rurală active la 
nivel european.

Punctul de contact al REDR sprijină Direcţia 
Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală 
în coordonarea reţelei și asigură un punct 
focal pentru activităţile REDR. Punctul de 
contact își are sediul la Bruxelles și se 
concentrează asuprea celor trei elemente 
principale ale strategiei REDR, respectiv:

•	 analiza politicilor,

•	 comunicarea, precum și

•	 crearea de reţele.

Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală… … are ca scop îmbunătăţirea aplicării po-
liticii de dezvoltare rurală a UE. Munca de 
analiză este menită:

•	 să sporească gradul de înţelegere a 
modului în care funcţionează politici-
le în practică;

•	 să evalueze ce funcţionează bine și 
ce poate fi îmbunătăţit și

•	 să furnizeze o imagine a procesului 
de luare a deciziilor în statele mem-
bre și la nivel european.

Munca de analiză a REDR presupune:

•	 grupuri de lucru care adună experţi 
din diferite state membre pentru a-și 
împărtăși punctele de vedere refe-
ritoare la teme precum finanţarea 
rurală și mecanismele de punere în 
aplicare a FEADR;

•	 iniţiative, împreună cu reţelele rurale 
naţionale, în domenii precum cel 
forestier sau antreprenoriatul rural, 
precum și

•	 analiza modului în care funcţionează 
în practică dezvoltarea rurală. 

Sunt analizate 
o gamă largă 
de subiecte, 
de la legăturile dintre agricultură și eco-
nomia rurală în sens larg, până la servi-
ciile de mediu, inovare, dezvoltarea locală 
impulsionată de comunitate, incluziunea 
socială și tineretul din zonele rurale. 

Analiza politicilor realizată de REDR este 
accesibilă de pe site-ul REDR. Informaţiile 
disponibile includ rezultatele și recoman-
dările grupurilor de lucru, fișe de informa-
re privind domeniile politice și statistici. 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm 
să consultaţi: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/ro/policy-in-action_ro.cfm

Baza de date cu proiecte PDR cuprinde sute 
de exemple de modalităţi în care politica 
de dezvoltare rurală este pusă în practică 
în întreaga UE. Puteţi vedea proiectele la: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
rdp_view/

Analiza politicilor de  
către REDR…
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... se află în centrul activităţii REDR: adu-
când laolaltă, în mod oficial sau neofici-
al, diferiţi actori implicaţi în dezvoltarea 
rurală, REDR facilitează schimburile de 
cunoștinţe și împărtășirea experienţei și 
a inovării. 

Eficienţa reţelelor în implicarea părţilor 
interesate și în ameliorarea punerii în 
aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
este tot mai mult recunoscută. În calita-
tea sa de „reţea de reţele”, REDR are de 
jucat un rol deosebit. Pentru a afla mai 
multe informaţii despre seminarele și re-
uniunile REDR, care utilizează metodologii 
participative pentru a stimula interacţi-
unea, vă invităm să vizitaţi: http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/ro/
networks-and-networking_ro.cfm

LEADER este punctul de contact pentru 
activităţile noastre de creare de reţele. 
Conferinţa anuală LEADER reunește GAL 
din toate statele membre pentru a face 
schimb de bune practici și a discuta ches-
tiuni precum modalităţi de îmbunătăţire a 
aplicării strategiilor locale de dezvoltare 
rurală sau de punere în practică a unor 
proiecte de cooperare transnaţională. 
Portalul LEADER de pe site-ul REDR este 
o resursă-cheie pentru sprijinirea acestor 
activităţi și include un set de instrumen-
te pentru GAL, informaţii despre ofertele 
de colaborare, publicaţii, clipuri video și 
altele: http://enrd.ec.europa.eu/leader/ro/
leader_ro.cfm

Crearea de reţele…… este una dintre priorităţile REDR. Se uti-
lizează diferite canale de comunicare pen-
tru a se prezenta politica de dezvoltare 
rurală în acţiune și pentru a se disemina, 
în rândurile unei game vaste de audienţe, 
informaţii despre ce se întâmplă în Europa 
rurală. REDR lucrează cu comunitatea ce-
lor implicaţi în dezvoltarea rurală pentru 
a afla rezultatele cercetărilor, evoluţiile 
politicilor și poveștile de succes de la nivel 
local. 

Site-ul REDR este principalul instrument 
de comunicare, care grupează toate acti-
vităţile REDR. 

•	 Pentru a avea o imagine despre 
politica de dezvoltare rurală din 
fiecare stat membru, exploraţi 
harta noastră interactivă la: http://
enrd.ec.europa.eu/country/ro/
country-information_ro.cfm

•	 Galeria media audiovizuală 
găzduiește albume foto de la 
diferite evenimente și clipuri video 
despre proiecte de dezvoltare rurală 
interesante: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Portalul de comunicare privind dez-
voltarea rurală furnizează exemple 
de instrumente de comunicare de 
succes care promovează dezvoltarea 
rurală în UE. Îl puteţi consulta aici: 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-acti-
on/communicating-rural-development/
eafrd/ 

Publicaţiile REDR sunt disponibile în șase 
limbi (DE, EN, ES, FR, IT și PL) și cuprind:

•	 EU Rural Review (Revista rurală a UE) – 
care oferă o imagine aprofundată a 
diferitelor domenii din cadrul politicii 
rurale;

•	 ENRD Magazine (Revista REDR) – 
care grupează noutăţile primite de la 
REDR, reţelele rurale naţionale și GAL 
din întreaga Europă;

•	 broșuri cu proiectele FEADR – care 
pun în evidenţă exemple de succes 
de proiecte finanţate prin FEADR; 

•	 Rur@l Newsflash – un buletin online 
cu informaţii despre ultimele activi-
tăţi ale reţelei.

REDR este activă și în reţelele de socia-
lizare: pe Facebook (www.facebook.com/
EUAgri); Youtube (www.youtube.com/user/
EURural) și Twitter (@enrd_cp).

Pentru a vă abona la publicaţiile REDR sau 
pentru a vă alătura discuţiilor online de 
pe forumul opENRD, vă rugăm să vizitaţi: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/

Comunicarea cu privire la dezvoltarea rurală…
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Pentru a primi acasă ultimele publicaţii REDR, înscrieţi-vă  
pur și simplu pe portalul REDR:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Rămâneţi la curent cu ultimele tendinţe din  
dezvoltarea rurală alăturându-vă discuţiilor pe opENRD:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Pentru mai multe informaţii privind REDR, 
vă invităm să vizitaţi: 

www.enrd.eu

op

Aveţi întrebări?  Scrieţi un e-mail către  REDR, la:  info@enrd.eu 

Drepturi de autor pentru fotografii: Kevin Nicholson (copertă), Egidijus Giedraitis (pagina 2),  
Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (pagina 3), johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (pagina 4),  
dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (pagina 5), Mario Folchi (pagina 6), Steve Morgan (pagina 7)

 

ÉD
ITI

ON  

PI
LO

TE
 

Rem
pli

ss
ez

 ce
 q

ue
st

ion
na

ire
 en

 li
gn

e  

po
ur

 n
ou

s d
on

ne
r v

ot
re

 a
vis

ht
tp

s:/
/w

ww.su
rv

ey
mon

ke
y.c

om
/s/

YP
JR

HCV

 

f r
ança i sHiv

er

2011-2
012 

 

C o n n e c t e r  l
’ E

u r o p e  r
u r a l e

…

À la
 un

e :
  C

om
mun

iqu
er

 le
 dé

ve
lop

pe
men

t r
ur

al 
 

au
x c

ito
ye

ns
 

Fin
an

cé
 pa

r l
a

N°12
EN

A Publication from the European Network for Rural Development

Local Food and  

Short Supply Chains

EU Rural

Review
Summer 2012

Funded by the

on
lin

e 

The European Network for Rural Development ONLINE  

http://enrd.ec.europa.eu

K3-A
J-12-012-EN

-N

The European Agricultural  

Fund for Rural Development
Examples of project support for  

young farmers and younger people  

in rural Europe

 Funded by the

EN

DOI 10.2762/50626

K3-30-12-164-RO
-C

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
http://www.enrd.eu
mailto:info@enrd.eu

