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Eveniment Centrul Europe Direct Nord-Est „Politica
agricolă comună şi dezvoltarea rurală” în dezbatere
publică în Regiunea de Nord-Est a României
În data de 22 Noiembrie 2012, Centrul Europe Direct
Nord-Est, împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, a organizat dezbaterea publică
intitulată „Politica agricolă comună şi dezvoltarea
rurală”, în parteneriat cu Centrul de Afaceri şi
Expoziţional Bacău, Camera Agricolă Judeţeană Bacău
şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Bacău.
Acţiunea a avut loc în cadrul Târgului Agro Bacău 2012
şi a beneficiat, de asemenea, de o expoziţie de produse
şi echipamente agricole.
Întregul eveniment s-a desfăşurat la sediul Centrului de
Afaceri şi Expoziţii Bacău.
Subiectul dezbaterii l-a reprezentat importanţa
agriculturii şi dezvoltării rurale şi finanţările disponibile
în acest domeniu pentru stimularea dezvoltării
economice şi a competitivităţii în Regiunea Nord-Est şi
s-a concentrat pe următoarele teme:

Orientări metodologice pentru programarea fondurilor
europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile
şi incluzive 2014-2020;
Reforma Politicii Agricole Comune în contextul
perspectivei bugetare post- 2013;
Strategia de dezvoltare a agriculturii româneşti pe
termen mediu şi lung;
Progrese privind implementarea Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală în România;
Stimularea inovării şi cercetării în agricultura
europeană;
Rolul reţelelor, serviciilor de consultanţă şi educaţiei în
agricultură în diseminarea rezultatelor cercetării şi
stimularea inovării prin prisma politicilor europene;
Cum se corelează reformele propuse de Politica
Agricolă Comună pentru 2014-2020 cu strategiile
proprii ale fermierilor români”.
Grupul ţintă căruia s-au adresat organizatorii prin
această activitate a fost format din beneficiari ai
proiectelor europene, reprezentanţi ai organismelor
intermediare şi potenţiali beneficiari ai finanţărilor din
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, administraţie
publică locală şi agricultori.

Decembrie
2012

Eveniment “Crăciun european” – concurs de cântece şi poezii europene
Eveniment “Crăciun european” – concurs de cântece şi
poezii europene
Centrul Europe Direct Nord-Est, împreună cu structura gazdă,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Asociaţia
Children Forever, a organizat în data de 7 decembrie 2012, prima
parte a evenimentului intitulat “Crăciun european” – concurs de
cantece şi poezii europene.
Această primă acţiune a constat într-un spectacol de colinde
tradiţionale în cadrul Festivalului Naţional pentru copii şi tineret
„Cântec de stea”, începând cu orele 15.30, în incinta Casei de
Cultură din Piatra Neamţ.
Festivalul Naţional „Cântec de stea” este un eveniment cultural şi
artistic inedit, prin faptul că reuneşte muzica uşoară de iarnă, cu
muzica tradiţională – colindul, interpretate de copii cu vârstele
cuprinse între 6 si 15 ani.
Acest Festival este concurs şi spectacol, dedicat sărbătorilor de
Crăciun şi Anul Nou. Patronat de Zâna Iarnă şi de Ion Creangă,
preambul al sărbătorilor de iarnă, festivalul „Cântec de stea” va
împleti muzica uşoară si colindul, în ţinutul fermecat al Neamţului,
încărcat de istorie, tradiţii populare, ambient montan, dar şi
realizări contemporane.

Organizatorii şi-au propus să ofere concurenţilor şansa de a
cunoaşte ţinutul Neamţului cu toate valorile sale istorice, dar şi cu
toate realizările recente.
Cea de-a doua parte a evenimentului “Crăciun european” se va
desfăşura pe data de 20 decembrie şi va consta într-un concurs
intitulat „Cum va fi Regiunea mea în anul 2020 în Uniunea
Europeană”, care se va finaliza printr-un atelier de lucru,
cuprinzând:
- prezentarea şi premierea câştigătorilor şi participanţilor la
concurs;
- prezentarea de filmuleţe cu tradiţiile şi obiceiurile europene
prilejuite de sărbătorile de iarnă în statele membre ale UE.
Sub egida mesajului „Unitate în diversitate – Promovăm cultura şi
valorile europene”, evenimentul îşi propune să aducă mesajul
European mai aproape de segmentele de public care nu au un
contact permanent cu informaţii privind cetăţenia europeană şi
valorile culturale.

decembrie 2012

Magdalena Vicol,

