COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea Strategiei Grupului de Acțiune Locală “Calafat”
Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Calafat”, constituită în baza unui parteneriat publicprivat format din reprezentanți ai sectorului public (7 APL), sectorului civil (9 ONG) și sectorului privat
(9 firme și asociații producători), anunță lansarea în data de 15.03.2013, a Strategiei/Planului de
Dezvoltare Locală a microregiunii „Calafat” și a Apelului de depunere proiecte – sesiune continuă.
Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde 20 localități - 19 din județul Dolj (mun. Calafat și comunele:
Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Moțăței,
Orodel, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Seaca de Cîmp, Unirea, Vârtop) și com. Salcia din
jud. Mehedinți, ocupând 1.530 kmp, cu 102.530 locuitori.
Obiectivul strategiei - selectată în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, autorizație MADR nr. 61888/2012, având un buget alocat pentru implementare de
2.612.000 euro pentru perioada 2013-2015 – este dezvoltarea în mod echilibrat a comunităților locale și
implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă în microregiunea „Calafat” și va fi atins prin selectarea
și implementarea unor proiecte de către actorii locali din zonă (persoane fizice autorizate, asociații de
familie, fermieri, asociați în domenile agricol, silvic și agro-alimentar cu stat juridic, grupuri de
producători, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, consilii locale, asociații ale consiliilor
locale, ONG-uri, așezămintele și instituțile de cult, etc.), în cadrul unor priorități clar definite, respectiv:
 Măsura 411 (prin măsura 111) “Formare profesională informare și difuzare de cunoștiințe”
 Măsura 411 (prin măsura 121) „Modernizarea exploataţilor agricole”
 Măsura 411 (prin măsura 123) „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”
 Măsura 413 (prin măsura 312) „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”
 Măsura 413 (prin măsura 313) „Încurajarea activităţilor turistice”
 Măsura 413 (prin măsura 322) „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
 Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”
 Măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea
teritoriului”
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul <Planului de Dezvoltare
Locală al GAL „Calafat”> sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri – documente
disponibile pe site-urile MADR și APDRP cât și pe site-ul organizației noastre: www.calafat.org.ro.
Viziunea GAL „Calafat” este de a deveni, o organizație competitivă, capabilă să mobilizeze
potențialul microregiunii „Calafat” și să gestioneze competent resursele disponibile în vederea susțineri
și dezvoltării în mod echilibrat a comunităților locale din teritoriul său, pe baza parteneriatului dintre
administrația publică locală, sectorul civil/social şi mediul de afaceri, respectiv să contribuie decisiv la
îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zona vizată.
Persoana de contact: manager GAL – Ionel Dumitrescu, tel.: 0744.612283
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