
Bani europeni pentru satele sibiene
Ieri, in localitatile Şelimbar si Talmaciu a debutat oficial in judetul nostru campania de informare pentru
Programul de Dezvoltare Rurala intitulat "Fonduri europene pentru mediul rural 2011"
  
  La actiune au participat Denisa Diaconescu - manager regional si Dan Popescu - manager pentru judetul
Sibiu, ambii reprezentand prestatorul SC Ars Advertising SA, desemnat prin SEAP sa aplice actiunile de
informare pe teren, ing. Mircea Tecuceanu - director adjunct al Oficiului Judetean de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit Sibiu, ing. Gheorghe Budrala - director executiv al Directiei pentru
Agricultura Sibiu, Virgil Sisea - reprezentantul Camerei Agricole a Judetului Sibiu, reprezentanti ai
Primariilor si peste 60 de producatori agricoli din Şelimbar si Talmaciu. 
  
  Abordarea acestei actiuni nationale a fost una inedita, fiind axata pe informarea potentialilor beneficiari
de fonduri europene nerambursabile, cu accent pe informarea pana in detaliu asupra aspectelor practice
pentru intocmirea unor proiecte de succes, pe Masurile 141 - "Sprijinirea fermelor de semisubsistenta",
112 - "Instalarea tinerilor fermieri", dar si pentru Masurile 221 - "Prima impadurire a terenurilor
agricole", 121 - "Modernizarea exploatatiilor agricole", 313 - "incurajarea activitatilor turistice" si 312 -
"Investitii nonagricole". 
  
  La Şelimbar, din cei peste 30 de participanti, 14 producatori agricoli si-au exprimat interesul de a accesa
proiecte, cu precadere pe Masurile 141 si 112. 
  
  La Talmaciu au participat 32 de fermieri, din care 16 s-au aratat interesati sa acceseze bani europeni
nerambursabili, 100% pe Masurile 141 si 112. Reticenta oamenilor, de altfel justificata, se refera la
indeplinirea unor criterii obligatorii din Ghidul solicitantului pe Masura 112 "Instalarea tinerilor
fermieri". Ei se intreaba, pe buna dreptate, de ce mai trebuie sa faca un curs special, cand ei sunt
absolventi de liceu agricols
  
  Directorul Tecuceanu le-a explicat oamenilor ca pentru Masura 112 se acorda o subventie de 10.000
pana la 25.000 euro, in functie de marimea fermei, tinerilor care preiau ferma de la parinti sau bunici, iar
pentru Masura 141 se acorda o subventie de 1.500 euro/an, timp de 5 ani, fiecarui solicitant eligibil. 
  
  Sesiunea pentru accesarea acestor doua Masuri incepe in luna iulie 2011. Producatorii agricoli interesati
trebuie sa fie inregistrati la APIA si DSVSA Sibiu sau sa faca acest demers din timp. 
  
  De retinut ca valoarea totala a acestor fonduri de investitii in mediul rural din Romania este de 10
miliarde euro, din care 8 miliarde de la Uniunea Europeana si 2 miliarde de euro din bugetul national.
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