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Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ 
prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 –  2013, Axa 
LEADER 
Contract de finanţare Nr. 
C4312011061370505/30.01.2012 
Valoare contract 2.357.248,95 lei din care 
contribuţia Uniunii  Europene şi a 
Guvernului României 2.357.248,95 lei  
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Activităț i prevăzute pentru 
perioada următoare  

În luna Ianuarie 2014 s-au încheiat sesiunile lansate în Decembrie anul trecut pentru 

măsurile 41.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole, 41.312 – Sprijin pentru crearea și 

dezvoltarea de microîntreprinderi, 41.313 – Încurajarea activităților turistice și 41.322 – Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și 

punerea în valoare a moștenirii rurale, fiind selectate un număr de 5 proiecte. Compartimentul 

administrativ al asociației a participat la activitățile realizate prin Rețeaua Națională de Dezvoltare 

Rurală (RNDR) la Brașov în cadrul Seminarului de dezvoltare în teritoriile GAL.  

De asemenea s-au demarat activitățile de realizare a proiectului de cooperare prin măsura 

41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare. Acest proiect se dorește a fi realizat împreună cu 

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei, din județul Cluj și Asociațiile GAL Ecoul Campiei Buzăului, 

GAL Colinele Buzăului și GAL Valea Buzăului, din județul Buzău. Proiectul va avea ca tematică 

promovarea specificului local în sectorul horticol (legume, fructe) prin organizarea unui târg tematic, 

realizarea unui rețetar, și altele, fiind intitulat Veselia fructelor și legumelor.  

 Participarea 
compartimentului 

administrativ la activitățile 
RNDR – Brașov  

  În luna februarie se vor demara acțiuni 

de modificare a Planului de dezvoltare locală în 

vederea realocării fondurilor rămase spre 

măsurile 41.112 – Instalarea tânărului fermier și 

41.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole, 

unde există o cerință crescută din partea 

fermierilor din teritoriu. Totodată, în funcție de 

aprobarea dosarului de modificare a planului de 

dezvoltare se vor lansa aceste măsuri 

demarându-se totodată și activitățile de animare 

a teritoriului.  
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