
 
 

 

Institutul de Economie Agrară – Academia Română este partner în 

 

 
 Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by Europeans 

 and Identification with the Values 
proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 al Uniunii Europene 

 
Proiectul PERCEIVE are ca scop analizarea  impactului Politicii de Coeziune în crearea unui simț 
comun al identității europene și aderenței cetățenilor la valorile Europei. Pe de altă parte, 
PERCEIVE urmărește analiza identității europene pe baza diferențelor regionale în aplicarea și 
comunicarea Politicii de Coeziune. 
 
Proiectul are un pronunțat caracter aplicativ, rezultatele sale bazându-se pe analiza guvernanței și 
comunicării Politicii de Coeziune la nivelul a nouă regiuni constituite ca studii de caz, 
reprezentative pentru realitatea complexă și eterogenă a regiunilor europene. În România, studiul 
de caz PERCEIVE vizează regiunea de dezvoltare Sud-Est, fiind implicată ca partener teritorial 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 
 
În cadrul proiectului, Institutul de Economie Agrară al Academiei Românie îndrumă tema care 
vizează discrepanțele dintre percepția cetățenilor și a practicienilor din domeniul politicii și 
programelor de coeziune. Pe baza analizei din tema coordonată, cercetătorii IEA au ajuns la unele 
concluzii preliminare interesante, și anume:  

„Există disparități semnificative între percepția cetățenilor și cea a experților privind 
nevoile regionale și, mai ales, ierarhizarea acestora. De asemenea, analiza a 
demonstrat că aprecierea eficienței intervențiilor prin politica de coeziune este și ea 
diferită între cele două categorii de actori regionali. Acest fapt poate influența aderența 
la valorile europene și identificarea cetățenilor cu UE.“  

 
Proiectul PERCEIVE are un buget total de 2.499.367 € si este implementat de un consorțiu de opt 
parteneri pentru o perioadă de trei ani, începând din septembrie 2016, până în august 2019.   
 
Consorțiul PERCEIVE este format din: 
UNIBO - University of Bologna (Coordonator) 
Parteneri: 
UGOT - University of Gothenburg 
IEA - Romanian Academy – Institute of Agricultural Economics 
IAFE – NRI - Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute 
UB - University of Barcelona 
PBS - University of Portsmouth 
WU  - Vienna University of Economics and Business 
BAM! - BAM! Strategie Culturali 

 

Pentru mai multe detalii accesați: 

https://www.perceiveproject.eu 

https://www.facebook.com/perceiveproject/ 

https://www.perceiveproject.eu/
http://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-4.5_Report-on-the-comparative-analysis-of-experts-and-citizens-perceptions-and-views.pdf
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