
Proiectul RURALIZATION are la bază ideea că
un proces de “ruralizare” poate schimba
modele de dezvoltare în zonele rurale, care să
doboare declinurile populației și economiei și
care să genereze noi oportunități. În vederea
stimulării unui proces de “ruralizare”
pretutindeni în Europa, avem nevoie de noi
cunoștințe relevante pentru politicile publice
pe care proiectul RURALIZATION le va genera. 

Finanțat prin programul Orizont 2020,
RURALIZATION reunește 18 parteneri din 12
țări diferite, incluzând nu doar organizații de
cercetare, dar și parteneri care
implementează practici inovative, precum
membrii rețelei Acces la Pământ. Această
diversitate va garanta un spectru larg de
perspective și situații, asigurând astfel că
proiectul formulează soluții și recomandări
care răspund nevoilor și particularităților
diverse ale zonelor rurale din Europa. 
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PROIECT H2020 

Deschiderea zonelor rurale pentru reînnoirea
generațiilor rurale, a locurilor de muncă și a

fermelor
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Între mediile urbane și rurale există o tendință de
dezvoltare inegală. Activitatea economică este mai
puternică în mediile urbane decât în cele rurale. În
același timp, zonele rurale se confruntă cu  nenumărate
provocări, precum concentrarea proprietăților funciare
și îmbătrânirea populației rurale. Lipsa substituirii
fermierilor care se retrag va ridica anumite probleme în
viitor: reducerea forței de muncă și izolare sporită în
zonele rurale, lipsa aprovizionării cu hrană locală,
dispariția fermelor mici, degradarea peisajelor și a
mediului, printre altele. 

Zonele rurale ar trebui să devină mai atractive,
datorită diversificării activităților economice rurale și
îmbunătățirii calitătii vieții și, astfel, să întâmpine un
număr crescut de persoane, care să locuiască și să
lucreze la nivel local, cu precădere tineri. 

Rezultate așteptate

Facilitarea noilor-veniți rurali
Facilitarea noilor-intrați în agricultură
Abordarea problematicii accesului la
pământ

RURALIZATION își propune să contribuie la dezvoltarea
unei noi frontiere rurale, de noi zone rurale care să
asigure oportunități stimulatoare pentru ca noile
generații să își realizeze visurile. RURALIZATION se
axează în special pe:  

“Valorile medii în Uniunea Europeană arată
că cei mai mulți fermieri (56%) au vârste
peste 55 de ani, 30% se află la vârsta
pensionării, în timp ce mai puțin de 6% au
vârsta sub 35 de ani.” (Eurostat, 2018)

De ce RURALIZATION? Obiectivul nostru Abordarea noastră

Un proces de ruralizare de succes presupune
ca mutarea oamenilor în zonele rurale să
devină o regulă, nu o excepție.

Datorită unei analize a
tendințelor și unui
inventar al viitorului
viselor rurale

Facilitând: nou-
veniți în zonele
rurale și nou-

intrați în
agricultură

Identificând studii de caz
promițătoare despre
reînnoirea generațiilor
rurale.

Instrumente
pentru

asigurarea
accesului la

pământ

Analizând piețele funciare,
nenumărate instrumente
promițătoare și
intrumente pentru
guvernare în toate statele
membre UE

Rezultatele proiectului vor propune
un set de opțiuni de politici noi care
să fie utilizate într-o varietate de
contexte UE în vederea elaborării
de politici orientate către viitor și
care să faciliteze visuri rurale
pentru viitor ale noilor generații.

Cadru pentru
cercetare și inovare

Analiză în
perspectivă pentru

identificarea de
oportunități

Analiză și
concepere de

politici

Conceptul nostru
Contextul rural în sine prezintă limite pentru noile
generații de fermieri și alte profesii ale noilor veniți în
zonele rurale: viața rurală în sine poate fi neatractivă
pentru unele persoane din cauza  neajunsurilor în
privința, de exemplu, serviciilor limitate, opțiunilor
restrânse de divertisment și izolare.

Până în 2050, populația regiunilor urbane ale Europei este
estimată să crească la 24.1 milioane de persoane și va găzdui
aproximativ 50% din totalul populației UE-28 (Eurostat, 2016). În
opoziție, populația regiunilor rurale predominante este estimată
să scadă la 7.9 milioane. (ESPON Policy Brief, 2017)

 “În 2016, 52.6% din terenurile agricole ale UE erau controlate de
doar 3.4% din ferme și 77.2% dintre cele mai mici ferme cultivau
doar 11.3% din terenurile UE. Întrucât fondurile agricole ale UE
sunt alocate în cea mai mare parte în baza deținerilor de teren,
fermele mari primesc o pondere mare din finanțarea Politicii
Agricole Comune.” (Eurostat, 2017) 

Proiectul RURALIZATION are la bază premisa că
regenerarea rurală este necesară în vederea generării de
oportunități pentru noi generații de locuitori rurali
existenți și potențiali. Nou-veniții și nou-intrații în
agricultură sunt elemente cheie pentru producerea
inovării în zonele rurale. În RURALIZATION, inovarea este
văzută drept un concept cu multe fațete, care include
inovare tehnologică, socială și culturală. Proiectul
RURALIZATION observă în mod direct cum agricultura
poate fi o parte a noii realități rurale creată de ruralizare și
dedică o atenție aparte accesului la pământ, o limită
fundamentală vastă pentru accesul în agricultură, precum
și problematicilor mai vaste referitoare la facilitarea noilor
intrați și succesiunii. 

RURALIZATION își propune astfel să înțeleagă
circumstanțele și factorii care conduc la regenerare rurală
și, cu atenție empirică, să dezvolte, să analizeze și să
disemineze noi instrumente, strategii și politici care să
satisfacă regenerarea rurală. 

Mai mult, cu un consorțiu reunind cercetători și
practicanți aflați în legătură directă cu fermieri și alți
actori rurali, proiectul beneficiază de un spectru larg de
expertiză și perspective pentru a asigura o înțelegere
cuprinzătoare și inclusivă a complexității zonelor rurale
de-a lungul Europei. 


