Fundația ADEPT Transilvania promovează
Politica Agricolă Comună în România
Sudul Transilvaniei este una dintre ultimele regiuni ale Europei
unde natura și agricultura neintensivă coexistă în armonie și se
sprijină reciproc. Bogăția naturală a zonei se datorează agriculturii
tradiționale practicate aici de sute de ani și poate supraviețui doar
prin continuarea acesteia.
Fundația ADEPT
Transilvania colaborează cu
fermierii din Târnava Mare
și alți parteneri locali,
naționali și internaționali,
Guvernul României și
Comisia Europeană, pentru
a găsi soluții la problemele care amenință supraviețuirea acestui
peisaj prețios şi a comunitățior rurale tradiționale.
Activitățile noastre sunt:
•
•
•
•
•
•

Promovarea conservării naturii,
Sprijinirea fermierilor în accesarea de fonduri, inclusiv de la
Uniunea Europeană,
Încurajarea practicilor tradiționale de management al
terenurilor prin crearea unui cadru economic inovator,
Educația copiilor în ceea ce priveşte conservarea naturii
Promovarea şi marketingul produselor locale, cu ajutorul
mişcării internaționale Slow Food,
Dezvoltarea turismului rural durabil.

Dacă sunteți consumator sau mic producător și doriți să aﬂați mai multe
despre produse și piețe locale, nu ezitați să ne contactați!
Tel: +40 (0) 265 711635
Fax: +40 (0) 365 814076
Email: saschiz@fundatia-adept.org
www.fundatia-adept.org

Politica Agricolă Comună încurajează practicile agricole cu un impact
pozitiv asupra mediului înconjurător prin grija față de natură, mâncare
de calitate, aer curat, ape mai limpezi și un spațiu recreativ de excepție.

Agricultura are un rol fundamental în
societatea europeană

Politica Agricolă Comună răspunde permanent
noilor priorităţi ale societăţii europene

Ne marchează viața indiferent dacă locuim la oraş sau în spațiul
rural, pentru că agricultura are inﬂuență asupra sănătății şi
bunăstării noastre.

La inițiativa Comisarului European pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, Dacian Cioloş, Comisia Europeană a realizat consultări publice ample în legătură cu produsele locale și lanțurile alimentare
scurte, subiecte care sunt esențiale pentru prosperitatea peisajelor
rurale din Europa.

Consumând produse locale, sprijinim supraviețuirea micilor ferme
tradiționale, a comunităților rurale precum şi a peisajelor culturale
din România.
Totodată,…. lanțurile alimentare scurte garantează consumatorilor europeni accesul la produse locale de înaltă calitate și la alte
bunuri publice, cum ar ﬁ spațiile recreative din mediul rural.
Din toate aceste motive, Politica Agricolă Comună promovează
agricultura durabilă care protejează capitaIul natural european:
biodiversitatea, solul fertil și apa curată.

Noua Politică Agricolă Comună propusă pentru 2014-2020 este
rezultatul acestor consultări. PAC încurajează acele practici agricole care au o grijă deosebită față de peisaje şi animale sălbatice și
care nu epuizează resursele pământului.
Politica Agricolă Comună susține agricultura care răspunde la
provocările și așteptările societății europene contemporane: asigurarea cantităților suﬁciente de hrană, protejarea mediului și
conservarea peisajelor, oferind în același timp suﬁciente beneﬁcii
economice necesare unui trai prosper, în mediul rural.

