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AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture 
 

Bucureşti, 23.01.2020   

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în parteneriat cu opt regiuni ale Uniunii Europene, 

implementează proiectul “AgroRES - Investiții în energii regenerabile pentru agricultură”, având ca 

obiectiv principal asumat dezvoltarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea politicilor regionale ce 

vizează producția și utilizarea energiei regenerabile în sectorul agricol din mediul rural.  
 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul de cooperare Interregională INTERREG 

EUROPE, Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon în toate sectoarele” și urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor 

de dezvoltare regională, în special a programelor de investiții pentru dezvoltare și locuri de muncă, 

abordând tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. 
 

Împreună cu organizații din țări precum Spania, Polonia, Marea Britanie, Finlanda, Italia şi Irlanda, pe o 

durată de 30 de luni, ADRBI va colabora îndeaproape cu toate părțile interesate din domeniu în vederea 

identificării de soluții pentru provocările și barierele descoperite, ce diminuează dezvoltarea producției 

și utilizării de energie regenerabilă în sectorul agricol. AgroRES țintește astfel să contribuie la 

promovarea beneficiilor investiţiilor în producția de energie regenerabilă prin conştientizarea 

importanţei utilizării acesteia în raport cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să se 

poată adopta măsuri care să ajute la dezvoltarea regiunilor într-un mod durabil, viabil economic şi 

responsabil social. 
 

În acest context, echipa de proiect a ADRBI a participat la prima întâlnire de parteneriat desfășurată la 

Badajoz – Spania, în cadrul căreia au fost realizate și două vizite de studiu, una la o centrală solară 

plutitoare și alta axată pe prezentarea de proiecte de energie regenerabilă. Aceste întâlniri stau la baza 

inițierii procesului de învățare prin schimbul de experiențe și bune practici ce se desfășoară pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectului. Totodată, ca urmare a inițierii acestui proces, echipa de proiect 

din regiunea București – Ilfov a organizat în data de 16 Decembrie 2019, la Hotel Novotel, prima întâlnire 

cu stakeholderii din regiune, prin intermediul unor astfel de întâlniri urmărindu-se creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a competitivității fermelor agricole prin 

dezvoltarea și utilizarea de energii regenerabile.  
 

Detalii suplimentare pot fi obţinute accesând website-ul proiectului  

https://www.interregeurope.eu/agrores/ 

https://www.interregeurope.eu/agrores/

