
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală GAL SOMEȘ TRANSILVAN  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI GHID DE 
ECOTURISM ÎN SITUL NATURA 2000 
DEALURILE CLUJULUI DE EST

Denumirea 
proiectului

• Scopul acestui proiect este acela de a
identifica și pune în valoare patrimoniul
natural al comunelor Apahida, Bontida, Borsa,
Dabaca, Jucu si Vultureni. Albumul tiparit
multilingve cuprinde aspecte reprezentative
din: pajisti, paduri, peisaje culturale, traditii,
biodiversitate, fructe de padure si ciuperci,
animale salbatice, insecte, Rezervatiile
naturale "Fanatele Clujului". Ghidul este
practic o invitatie la drumetie pe trasee astfel
intocmite incat calatorul poate observa
aspecte ale cadrului natural din cele mai
diverse si interesante precum: fluturii
Maculinea, lanturi trofice, plante medicinale,
particularitati geologice, mozaic de habitate,
etc.

Descrierea 
proiectului 

• Cresterea atractivitatii si valorificarea
patrimoniului natural al comunelor Apahida,
Bontida, Borsa, Dabaca, Jucu si Vultureni prin
realizrea de studii in vederea publicarii unor
materiale informative dedicate sitului Natura
2000 Dealurile Clujului de Est, respectiv
consolidarea identitatii locale prin actiuni de
sensibilizare ecologica

Obiective

• 200 pliante A5, 4 pg

• 200 pliante A5, 12 pg

• 300 albume

• 300 ghiduri

• 25 adulti participanti seminar

• 175 copii participanti la activitatile de 
constientizare 

Rezultate

• Beneficiarii finali au avut ocazia sa invete
mai mult despre valoarea biodiversitatii din
Situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

TERITORIUL GAL SOMES 
TRANSILVAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 - nu 

corespunde

Domeniul de intervenție 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

29.774,45 Euro

Valoarea contribuției 
private 

0,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

25 luni 

Beneficiarul proiectului 
SOCIETATEA 

LEPIDOPTEROLOGICĂ 
ROMÂNĂ

Date de contact 

tel. 0745645843

e-mail: 
laszlo.rakosy@ubbcluj.ro


