CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Viziunea strategiei de dezvoltare locală a GAL Calafat are ȋn vedere, ȋn acord cu
obiectivele generale ale Uniunii Europene, reducerea dezechilibrelor economice şi sociale şi a
disparităţilor dintre urban-rural, revitalizarea şi dezvoltarea zonelor rurale, ȋmbunătăţirea
calităţii vieţii populaţiei rurale. In acest sens, ȋntocmirea strategiei a fost realizată ȋn
conformitate cu o serie de linii strategice europene şi naţionale, după cum se demonstrează
ȋn continuare. Strategia de dezvoltare locală a GAL Calafat este conformă cu obiectivele şi
priorităţile Uniunii Europene şi anume:
Obiectivul de favorizare a competitivităţii agriculturii, cu priorităţile:
• Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale
• Creșterea viabilității exploataţiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor
• Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
Obiectivul de asigurare a gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea
schimbărilor climatice, cu priorităţile:
• Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi
silvicultură
• Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către e economie cu
emisii reduse de carbon şi rezilientă la schimbările climatice ȋn sectoarele agricol, alimentar
şi silvic
Obiectivul de obţinere a unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu priorităţile:
• Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de ȋntreprinderi mici,
precum şi crearea de locuri de muncă
Strategia de dezvoltare locală a GAL Calafat contribuie la obiectivele de dezvoltare
rurală ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 inclusiv la obiectivele
transversale: mediu şi climă, inovare, obiective care transpar totodată la nivelul obiectivelor
şi priorităţilor UE enumerate mai sus. Inovarea este unul dintre elementele principale ale
abordării LEADER prin alocarea financiară 2014-2020, prin urmare strategia de dezvoltare
locală a GAL Calafat va ȋncuraja proiectele inovative ce sunt ȋn acord cu obiectivele şi
priorităţile UE şi cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunităţii. Sprijinirea conservării
patrimoniului local şi a tradiţiilor, de exemplu, contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii
ȋn zonele rurale, ci şi la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale
şi crearea de locuri de muncă. In materie de priorităţi naţionale de dezvoltare rurală propuse
prin PNDR, strategia GAL Calafat este complementară cu acestea prin toate cele 12 măsuri
stabilite. Priorităţile PNDR pentru perioada de programare 2014-2020 se referă la:
• Modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole prin consolidarea acestora,
deschiderea către piaţă şi procesare a produselor agricole
• Incurajarea ȋntineririi generaţiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri

• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiţie pentru atragerea investiţiilor ȋn
zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea spaţiului rural
• Incurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării şi dezvoltării IMM-urilor
ȋn sectoarele nonagricole din mediul rural
• Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicat
• Incurajarea dezvoltării locale plasate ȋn responsabilitatea comunităţii prin intermediull
abordării LEADER. Competenţă transversală a LEADER ȋmbunătăţeşte competitivitatea,
calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale, precum şi combaterea sărăciei şi
excluderii sociale.
Cele 10 masuri stabilite prin SDL sunt:
-M1/1A: Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul
agricol ȋn teritoriul GAL Calafat
-M2/1A: Promovarea cooperarii actorilor din sectoarele de interes implicati in dezvoltarea
durabila a teritoriului GAL Calafat
-M3/2A: Dezvoltarea sectorului agricol şi pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii
exploataţiilor
-M4/2B: Sprijinirea agricultorilor tineri
-M5/2A: Sprijinirea fermelor mici
--M8/3A: Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si
agroalimentare din teritoriul GAL Calafat
-M9/6A: Incurajarea sectorului non-agricol prin dezvoltarea de activităţi economice la nivelul
teritoriului GAL Calafat
-M10/6A: Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole
-M11/6B: Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea
economica si sociala a teritoriului GAL Calafat
-M12/6B: Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/
excluziune socială, implicit minoritati etnice din teritoriul Gal Calafat.
A se consulta pentru completari Capitolul V Prezentarea Măsurilor.
Mai departe, strategia GAL Calafat este complementară cu Strategia de Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, răspunzând la 3 dintre priorităţile acesteia, astfel:
• Creşterea competitivităţii economice a regiunii
• Dezvoltare rurală durabilă şi modernizarea agriculturii şi a pescuitului
• Dezvoltarea resurselor umane ȋn sprijinul unei ocupări durabile şi a incluziunii sociale.
In felul acesta, SDL Calafat atinge si prioritatile Strategiei EUROPA 2020, al carei
obiectiv general este: transformarea UE intr-o economie inteligenta, sustenabila si favorabila
incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocuparii fortei de munca, al productivitatii si
pentru a asigura coeziunea económica, sociala si teritoriala, astfel:
-crestere inteligenta – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare (cercetarea
si dezvoltarea tehnologica combinata cu utilizarea eficienta a resurselor existente conduc la
cresterea productivitatii;
-crestere durabila – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii
resurselor, mai ecologice si mai competitive poate conduce pe de-o parte la furnizarea de

“bunuri publice” societatii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatii si mentinerea
patrimoniului rural) ce pot conduce in arealele vizate la crearea de noi locuri de munca prin
extensivizarea agriculturii si aprovizionarea pietelor locale;
-cresterea favorbila incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rata ridicata a
ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala prin deblocarea
potentialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pietelor si locurilor de munca la nivel
local, prin furnizarea de asistenta in vederea restructurarii agriculturii si sprijinirea
veniturilor agricultorilor in vederea mentinerii unei agriculturi sustenabile in intreaga Europa.
Totodată complementaritate strategiei GAL Calafat cu Strategia de Dezvoltare a
judeţului Dolj 2014-2020 este reflectată la nivelul următoarelor obiective strategice:
o Obiectivul de creştere a accesibilităţii şi atractivităţii judeţului Dolj pentru investitori şi
turişti
o Obiectivul de dezvoltare durabilă a judeţului Dolj
O Obiectivul de creştere a atractivităţii judeţului Dolj pentru locuitori şi dezvoltarea unor
comunităţi incluzive.
Strategia GAL Calafat asigură consistenţă şi coerenţă cu obiectivele Programului
Operaţional pentru Pescuit 2014-2020 care promovează dezvoltarea sectorială şi teritorială a
zonelor pescăreşti din ţara noastră, cu precădere din lunca şi Delta Dunării şi de la ţărmul
Mării Negre. Astfel, se poate aminti faptul ca GAL Calafat se suprapune teritorial cu FLAG
Calafat, respectiv pe localităţile Cetate, Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana
Mare, Piscu Vechi şi Ghidici. Prin urmare, se va urmări eliminarea posibilităţii dublării sursei
de finanţare pentru proiectele cu acelaşi obiectiv, precum dezvoltarea turismului, GAL
Calafat conlucrând, de altfel, cu FLAG Calafat pentru a se coordona şi corela ȋn ceea ce
priveşte obiectivele, priorităţile, ariile de intervenţie acoperite, tipul de operaţiuni finanţate
şi modalităţile interne de acordare a finanţării ȋn etapa de implementare. Mecanismele de
gestionare, monitorizare, evaluare şi control a strategiei GAL sunt descrise amănunţit ȋn
cadrul capitolului IX, FLAG urmând a ţine cont de acestea precum şi de conţinutul strategiei
per ansamblu la momentul elaborării şi implementării propriei strategii. Cele două strategii
de dezvoltare locală rezultate vor umări să se completeze una pe cealaltă pentru a stimula
deopotrivă creșterea competitivității sectoriale şi a asigura într-o manieră echilibrată
respectarea cerințelor specifice legate de protecţia mediului, dezvoltare socială şi bunăstarea
economică.
Nu ȋn ultimul rând, strategia GAL Calafat este complementara cu strategiile
localitatilor ce compun teritoriul GAL, respectiv comunele Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi,
Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Motatei, Orodel, Perisor, Piscu
Vechi, Plenita, Poiana Mare, Salcia, Seaca de Camp, Unirea, Vartop si orasul Calafat.

