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în Regiunea Transfrontalieră Bulgaria-România 

 

Afaceri inovatoare în mediul rural 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă coloana vertebrală a economiei Europei, ele putând fi 

motorul restabilirii creșterii economice, cu condiția să intre pe piețe noi și îmbunătățite. Pe baza argumentului 

conform căruia este în interesul societății să sprijine IMM-urile, o acțiune-cheie este aceea de a oferi servicii 

suport fermelor mici, asociațiilor familiale și întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a le facilita accesul la 

afaceri inovatoare. 

Pentru România, fondurile europene reprezintă în continuare unul dintre cele mai importante 

instrumente utilizate pentru reducerea disparităților regionale, precum și pentru promovarea progresului 

economic, consolidarea competitivității și creșterea ocupării forței de muncă la nivel UE. Intervențiile propuse 

sunt orientate către susținerea inovării și excelenței în cercetare și inovare, pentru schimbări tehnologice. 

Îmbunătățirea performanței sectorului agricol, prin afaceri inovatoare, va avea efecte pozitive 

asupra stabilității micro și macroeconomice, va contribui la asigurarea unui echilibru între consumul alimentar 

și securitatea agroalimentară, la creșterea ponderii exploatațiilor agricole comerciale și la generarea de locuri 

de muncă, inclusiv la absorbția surplusului de forță de muncă din agricultură. Acestea includ necesitatea unor 

acțiuni pentru a îmbunătăți performanța economică și accesul fermelor pe piață, prin modernizarea și 

restructurarea acestora, creșterea volumului producției agricole de calitate, stimularea continuării 

modernizării unităților de prelucrare și comercializare, inclusiv prin diversificarea, extinderea și promovarea 

producției agricole și alimentare cu valoare adăugată mare și a mărcilor alimentare de calitate. 

Prioritatea este de a corela mai bine educația și formarea profesională cu nevoile agriculturii și ale 

silviculturii și conștientizarea fermierilor cu privire la beneficiile aduse mediului. Sunt necesare cunoștințe 

legate de modernizarea fermei și viabilitatea afacerilor agricole, acomodarea la schimbările climatice, inclusiv 

adaptarea tehnologiei inovatoare din rețelele europene și internaționale la condițiile din România. 

Procesatorii ar putea beneficia foarte mult de cercetarea aplicată, pentru noi procese tehnologice, 

eficientizarea producției, înțelegerea tendințelor consumatorilor și testarea pieței. Locuitorii din spațiul rural 

au nevoie de acces la rezultatele cercetării, care să-i ajute să diversifice activitățile non-agricole și să 

valorifice bioresursele de care dispun, să susțină și să transforme comunitățile rurale în locuri atractive 

pentru locuit. Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor de bază, în materie de management, marketing, 

procesare, siguranță și igienă alimentară și promovarea rezultatelor cercetării și inovării se pot realiza prin 

acțiuni de informare și formare profesională. Diversificarea exploatațiilor agricole și a altor întreprinderi 

existente, prin orientarea lor către sectorul non-agricol, nu constituie doar un răspuns logic la cerințele pieței, 

ci va ajuta și la absorbția surplusului forței de muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea și menținerea de 

locuri de muncă sustenabile, în afaceri inovatoare cu produse noi, servicii și activități care generează locuri 

de muncă și un venit suplimentar sunt esențiale pentru îmbunătățirea standardelor de viață din zonele rurale. 

Inovarea în agricultură și, cu precădere, în dezvoltare rurală poate fi tehnologică, nontehnologică, 

organizațională sau socială și bazată pe practici noi sau tradiționale. O nouă idee poate fi un produs nou, o 

practică nouă, un serviciu nou, un proces nou de producție, o nouă modalitate de organizare a lucrurilor etc.  

Noul regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR (Regulamentul CE nr. 

1308/2013) pune accentul pe inovare în dezvoltarea rurală. Acesta include o nouă abordare privind 

promovarea și sprijinirea inovării – respectiv acordarea de sprijin financiar pentru înființarea și funcționarea 

GRUPURILOR OPERAȚIONALE, elementul-pivot al Parteneriatului european pentru inovare privind 

productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI). Grupurile operaționale ale PEI-AGRI sunt parteneriate 

care se formează în principal pentru a crea o legătură între cercetarea științifică și agricultura practică. 

Acestea au scopul de a utiliza fondurile din domeniul dezvoltării rurale (precum și alte fonduri) pentru 

implementarea de proiecte inovatoare concrete. Componența unui grup operațional PEI-AGRI poate varia de 

la un proiect la altul, în funcție de obiectivul urmărit – acestea putând fi formate din fermieri, organizații de 

fermieri, cercetători, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri sau alte părți relevante care pot contribui 

cu idei și soluții. Această abordare depășește transferul de tehnologie și pur și simplu accelerează transferul 

din laborator în practică. Abordarea propusă este cu totul nouă și are ca scop construirea de punți de 

legătură între laborator și producția efectivă, între mediul academic și fermieri. Punțile create vor asigura o 

mai bună utilizare a diferitelor tipuri de cunoștințe și abilități (practice, științifice, tehnice și/sau 

antreprenoriale) și vor asigura un mediu interactiv pentru testarea de noi idei, pentru dezvoltarea de noi 

soluții de management pentru probleme specifice sau pentru punerea în practică de noi tehnologii.  
 

Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru o creștere durabilă: Misiune posibilă" - Optimizarea 

durabilității mediului și viabilitatea economică a agriculturii, prin punerea în aplicare a PAC în regiunea de frontieră 
bulgară-română, care este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul contractului № AGRI 
2016-0198 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚI: 

ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRICULTURĂ ȘI AFACERI”/DABU/ 
tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760 
е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

Pagina de Internet a campaniei: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul acesteia. 
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