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COMUNICAT DE PRESA
RELANSAREA PROGRITMULUI DE INFORMARE $I
PROMOVARE A PRODUSELOR AGRICOLE LA NIVBLUL UNIUNII EUROPENE
in data de 14 noiembrie 2018, Comisia Europeand a adoptat programul de lucru pentru anul 2019
pentru Programul 6'Enjoy, it's from Europe".
Scopul Programului "Enjoy, it's from Europe" este de a oferi sprijin producltorilor din
sectorul agroalimentar pentru a pitrunde pe ;rie{ele interna{ionale qi de a-qi consolida pozi{ia pe
aceste pie(e cu scopul de a creqte competitivitate>a sectorului agricol in Uniunea Europeanl.
Fondurile alocate pentru anul 2019 sunt de 19116 milioane euro cu 12,5 milioane euro mai mult
dec6t in anul 2018, deasemenea Comisia Europearnd a majorat rata de cofinanlare gi a redus formalitSlile
administrative pentru aprobarea programelor. Rata de cofinanlare a Uniunii Europene poate fi intre 70 qi
90Yo in functie de piala solicitatd: piala internd sau tAri te4e, de tipul de program: simplu sau
multinalional qi de unele perturbdri ale piefei.
Pot formula propuneri pentru Programul ('Enjoy, it's from Europe", organizafiile profesionale
sau interprofesionale reprezentative la nivel na{ional sau la nivelul Uniunii Europene pentru
sectorul agroalimentarl organiza{iile de produLcitori sau asocia(iile de organiza{ii de producltor
recunoscute de statul membru qi organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiect de
activitate ac(iuni de informare qi promovare pentru produse agricole.
Menlionam cd, pe pagina de internet a MADR s-a deschis o sec{iune de promovare a programului,
din care pot fi accesate informalii detaliate qi documente suport pentru Cererile de propuneri pentru
programe simple qi programe multinalionale publicate in Jumalul Oficial al UE, precum qi informafii
privind prioritAlile tematice, bugetul disponibil defalcat pentru fiecare temd in parte, criteriile de
eligibilitate, acliunile qi tipurile de activitdti eligibile, criteriile de excludere, seleclie ;i atribuire.
Totodati, sunt oferite indicalii privind procedura d,e depunere a propunerilor de programe.
Informalii suplimentare la Direcfia pentm Agriculturd Judeleana Bihor, Oradea, str. Dimitrie
Cantemir, nr.24-26. Responsabil proiect: ing. Lenuta Florentina ARDELEAN , tel. 0259416722, int.22.
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