INTRODUCERE
Pentru perioada de programare 2014-2020, GAL Calafat urmareste o dezvoltare
echilibrata a teritoriului sau, prin implicarea partenerilor locali in elaborarea si
implementarea strategiei de dezvoltare locala si prin promovarea unei abordari inovative,
multisectoriale si transversale, in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice
teritoriului.
Teritoriul GAL Calafat se compune din 20 de localitati, avand o suprafata totala de
1.535,82 km2 si o populatie de 89.939 locuitori, si acopera o regiune de șes, respectiv în
Câmpia Română, la sud-vestul Câmpiei Olteniei, in sistemului hidrografic al Dunării. GAL
aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene si submediteraneene
datorită poziției sud-vestice. Prin urmare, relieful si clima teritoriului influenteaza pozitiv
producția agricolă locală, dar și alte elemente naturale potrivite activității agricole și
agroalimentare. Exista potential ridicat pentru productia agricola de porumb, mazare,
fasole, legumicultura, productia pomicola de piersici, caise, gutui, dar si productia viticola
in timp ce sectorul zootehnic este axat pe productia de taurine, porcine, ovine sau pasari.
De asemenea, există la nivelul localităților din teritoriul GAL perspective ridicate de
procesare a produselor vegetale și a celor animale, respectiv pentru lapte, bovine, cereale
oleaginoase, struguri. Pe de alta parte, teritoriul GAL Calafat prezinta 3 situri naturale
Natura 2000, diverse elemente de patrimoniu natural si cultural dintre care aproximativ 39
de monumente istorice atestate de Ministerul Culturii, toate acestea putand reprezenta
vectorii dezvoltării turismului rural și celui istoric.
Tinand cont de caracteristicile teritoriului, populatia desfasoara in principal
activitati economice in cadrul exploatatiilor agricole, insa exista preponderent exploatatii
cu productie mixta care nu sunt neaparat integrate pe piata agricola si care utilizeaza cea
mai mare a productiei lor pentru auto-consum. Mai mult, nivelul de fragmentare al acestor
exploatatii este unul foarte ridicat, gradul de mecanizare este unul scazut iar pregatirea
celor care detin exploatatii este, de asemenea, scazuta. In rest activitatea economică
locală se bazează în special pe sectorul serviciilor și pe sectorul construcțiilor.
Microîntreprinderile dețin cel mai important rol în economia locală avand cea mai mare
cifra de afaceri agregată la nivel local și absorbind cea mai mare parte a forței de muncă.
In ceea ce priveste infrastructura locala, rețeaua rutieră este formată din drumul
european E79, drumuri naționale și mai multe drumuri județene care fac legătura între
localitățile aferente teritoriului, linii feroviare si podul care traverseaza Dunarea si care
leaga orasul Calafat de orasul Vidin. Sistemul de apa potabila si canalizare acopera partial
localitatile componente GAL, in timp ce retelele de termoficare si gaze naturale lipsesc cu
desavarsire. Infrastructura sociala este prezenta prin unitati scolare adresate
invatamantului primar, gimnazial si liceal, biblioteci, camine culturale, cabinete medicale,
farmacii, cabinete stomatologice si spitale.
Avand in vedere experienta din perioada de programare precedenta, finantarea
masurilor de valorificare a resurselor locale si de sustinere a specificitatii locale este
relevanta pentru a mentine caracterul inovator al abordarii LEADER. Totodata, urmarind
obiectivele de dezvoltare rurala de la nivelul Uniuni Europene, programul LEADER
presupune dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica, adaptata nevoilor si
prioritatilor acestora. Valoarea adaugata deriva din acele initiative locale care combina
solutii ce raspund problematicii identificate la nivelul comunitatii locale, reflectate in
actiuni specifice acestor nevoi. Concret, finantarea actiunilor GAL Calafat va genera
valoare adaugata prin capacitatea institutionala creata si consolidata prin parteneriate,

dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how, identificarea unor solutii locale
creative pentru problemele existente la nivel local, promovarea solutiilor de utilitate
publica cu impact social, economic, cultural si natural, dezvoltarea identitatii locale.
La nivelul teritoriului GAL Calafat, cele mai semnificative oportunitati se regasesc
in urmatoarele domenii de actiune: cresterea viabilitatii exploatatiilor si a valorii adaugate
a produselor, diversificarea activitatilor economice non-agricole, cresterea atractivitatii
teritoriului in special pentru tineri, diversificarea facilitatilor de dezvoltare a teritoriului si
promovarea incluziunii sociale, incurajarea asocierii si cooperarii. Aceste domenii de
actiune raspund obiectivelor previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii strategiei
in teritoriul GAL Calafat.
In ceea ce priveste cooperarea cu alte GAL-uri sau alte parteneriate similare, din
tara sau strainatate, aceasta este vizata si se numara printre intentiile GAL Calafat si
pentru perioada de programare 2014-2020. Cooperarea este un mod de a îmbunătăți
perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța
din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi
aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. GAL
Calafat are deja experienta implementarii a doua proiecte de cooperare in perioada de
programare precedenta, atat a unui proiect interteritorial cat si a unui proiect de
cooperare transnational.
Activitatile privind cooperarea vor putea include printre altele: promovarea unor
produse, practici, procese si tehnologii noi; organizarea unor procese de lucru comune,
prin partajarea echipamentelor și resurselor; crearea unor lanțuri scurte alimentare și a
unor piețe locale; promovarea grupurilor si organizatiilor de producători; actiuni care
sprijina grupurile vulnerabile; activități culturale comune care contribuie la obiectivele
SDL. Actiunile de cooperare vor contribui la obiectivele din strategia de dezvoltare locala
si vor fi pe deplin integrate in specificul teritoriului, atingand totodata aspecte legate de
dezvoltarea durabila.
Asadar, abordarea LEADER in general si strategia de dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii in particular va incuraja teritoriului GAL sa exploateze
modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitiv, sa isi valorifice bunurile si
resursele la maxim, sa depaseasca marea discrepanta fata de gradul de dezvoltare a
mediului urban. LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat
pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg.

