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Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă

Un proiect implementat de Fundația PACT în parteneriat cu Romanian –
American Foundation (RAF).

+ Despre proiect
Dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor rurale din sudul
României prin stimularea antreprenoriatului si asocierii, pentru
creşterea eficienţei activităţilor agricole.
Prin acest proiect, Fundația PACT își propune să stimuleze crearea unui
grup de inițiativă al fermierilor locali dintr-o zonă rurală din sudul țării,
oferind asistență tehnică prin facilitare, instruire și consultanță în
vederea dezvoltării unei forme asociative a fermierilor, care să
genereze o afacere sustenabilă în agricultură.

+ Despre proiect
Proiectul “Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă” este
implementat de Fundația PACT în cadrul programului „Dezvoltare
Rurală prin antreprenoriat și asociere” inițiat și finanțat de RomanianAmerican Foundation (RAF) și derulat în parteneriat cu Fundația
Civitas pentru Societatea Civilă, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile (FDSC), Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară (CMSC),
Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) şi Centrul pentru
Educaţie Economică şi Dezvoltare (CEED).

+ Motivație
Deși România se distinge în Uniunea Europeană prin fertilitatea solului
și potențialul agricol, factori precum lipsa unor tehnologii adecvate, ca
și modalitățile deficitare de implicare a comunităților rurale în procesul
de dezvoltare, fără a fi nici pe departe exhaustivi, conduc la o
productivitate redusă.
Utilizarea abordării de tip dezvoltare comunitară este o investiție pe
termen lung, care urmărește creșterea gradului de participare și
implicare a localnicilor în procesul de luare a deciziilor, planificare și
punere în practică a acestora la nivelul comunităților locale.

+ Obiective


Facilitarea formării unui grup de inițiativă al fermierilor locali, printrun proces participativ care implică întreaga comunitate;



Susținerea unui grup local de inițiativă al fermierilor să se organizeze
într-o formă asociativă;



Susținerea unui grup local de inițiativă al fermierilor, prin facilitare și
consultanță, pentru a dezvolta un plan de afaceri.



Facilitarea creării unui parteneriat de susţinere a agriculturii
tradiţionale între un grup informal de consumatori din oraşe de
proximitate şi fermieri din comunitatea locală

+ Proces

+ Proces

Începe consultanţa şi
facilitarea grupurilor
din Suhaia (
Teleorman) şi
Hârtieşti ( Argeş)
pentru înfiinţarea
formei asociative

Vizite de consultanţă
şi monitorizare în
teritoriu, telefonic şi
prin email
(consultanţa pe
asociere, pe
industrie şi surse de
finanţare)

Selectarea grupului din
Suhaia pentru finalizarea
proiectului. Vizita de
studiu la fermierii din
cooperativa Bio COOP
din judeţul Sibiu.
Consultanţa pentru
finalizarea planului de
afaceri, identificarea de
surse de finanţare;
consultanta pentru
proiectul de promovare
a produselor prin
aplicare la fondul de
finanţare : PACT pentru
COMUNITATE

+ Rezultate


Profilurile a 7 comunități rurale, realizate de consultanți;



125 de interviuri individuale aplicate de către facilitatori;



9 focus grupuri realizate de facilitatori şi managerul de proiect;



3 ateliere de lucru cu fermierii, pe tema generării unei idei de afaceri;



3 grupuri locale de fermieri care au generat câte o primă idee de afacere în
formă asociativă;



3 ateliere de idei de afaceri cu grupurile de fermieri



2 ateliere pe tema formelor asociative în România

+ Element inovator
2 ateliere Participatory Impact Pathway Analysis (PIPA) în Hârtieşti şi
Suhaia


În cadrul acestui proiect, PACT a organizat pentru prima dată în
România un atelier de lucru – Participatory Impact Pathway Analysis
(PIPA) – ca instrument de monitorizare, evaluare și ajustare a unui
proiect inovator într-o comunitate, având ca rezultat direct alinierea
nevoilor, așteptărilor și comportamentelor tuturor actorilor locali
(organizații comunitare, autorități și instituții locale, potențiali
consumatori din orașele din proximitate etc).

+ Procesul P.I.P.A- analiza căilor de impact în
comunitate


Ajută la atingerea scopului unui proiect prin implicarea tuturor celor
interesaţi în realizarea scopului şi la impactul pozitiv asupra
comunităţii.



Constă în 3 ateliere participative în care toţi beneficiarii analizează
căile prin care pot fi realizate rezultatele aşteptate şi scopul
proiectului, care sunt schimbarile în cunoştinţe, atitudini şi practici
necesare pentru ca impactul pozitiv să fie obţinut.



Este un proces de învăţare şi schimbare

+ Rezultate


Primul draft al planului de afaceri 2013-2015



2 intalniri cu potentiali consumatori din Alexandria si Bucuresti pentru
infiintarea a doua grupuri de consumatori care sa sustina agricultura
traditionala



Consultanta pentru identificarea de surse de finantare



Infiintarea “Cooperativei Agricole Campia Boian”



Actualizarea planului de afaceri al Cooperativei Agricole Campia Boian”



Planul operational 2013



Planul de afaceri pentru proiectul de promovare a produselor membrilor
cooperatori

+ Status actual


Consultanţă pentru scrierea cererii de finanţare pentru al doilea apel
al fondului PACT pentru Comunitate



Facilitare a acţiunilor grupului pentru atragerea de noi membri în
cooperativă



Facilitarea parteneriatelor şi a negocierilor pentru achiziţionarea de
spaţii de desfacere în oraşul din proximitate- Alexandria



Planificare participativă pentru a doua etapă de intervenţie în
proiectul Iniţiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă
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+ Contact
Luiza Cristea, Manager Proiect
luiza@fundatiapact.ro
+40725 928 852

www.fundatiapact.ro
www.pactpentrucomunitare.ro

www.facebook.com/FundatiaPACT

