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Iniţiativa a pornit de la o realitate şi este urmarea unei nevoi directe. O treime din populaţia
rurală din România încă trăieşte cu mai puţin de I dolar/zi, conform Băncii Mondiale. Pe de altă
parte, în perioada 2007 - 2013, România va primi din partea Uniunii Europene 30 miliarde de
Euro, din care 19, 667 de miliarde de Euro reprezintă fonduri structurale şi de coeziune, în timp
ce 10, 333 de miliarde de Euro vor fi alocate pentru agricultură şi dezvoltare rurală.      
Comunităţile nu sunt însă suficient de capacitate şi pregătite pentru a atrage aceste fonduri.
Dezvoltarea comunitară durabilă generată prin accesarea fondurilor europene va aduce un nivel
de trai mai ridicat, generând şi o putere de producţie mai mare.

  

"Injecţia de fonduri structurale va face ca la sfârşitul orizontului de timp al actualului exerciţiu
bugetar european, în 2013, PIB să fie cu aproape 15% mai mare, ceea ce echivalează cu o rată
de creştere anuală superioară cu 2% în cazul scenariului "cu fonduri" decât în cazul scenariului
"fără fonduri" în perioada următorilor şapte ani", se arată în studiul CEROPE realizat pentru
Comisia Naţională de Prognoză (CNP).

Romanian Business Coalition - RBC este un program de parteneriat corporatist unic şi
accesibil, dezvoltat pentru a crea o reţea de companii care doreşte să ajute la construirea şi
întărirea Asociaţiilor comunitare, pentru ca şi zona rurală să poată profita de noile oportunităţi.
Prin definiţie, RBC este un mijloc de facilitare şi cooperare într-un parteneriat având ca scop
dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale.

Odată cu dezvoltarea zonală, mediul de afaceri şi piaţa de desfacere a produselor se vor
îmbogăţi consistent, ajutând în mod direct la creşterea cifrei de afaceri a fiecărei companii.

Fără o mobilizare din partea tuturor "actorilor" în dezvoltare - inclusiv a comunităţii oamenilor de
afaceri, fondurile europene nu vor fi accesate iar România se va afla în situaţia de a pierde
unica şi ultima şansă de a se alinia statelor europene prospere.

Partenerul media al acestei iniţiative este postul de televiziune The Money Channel.
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