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COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor a fost autorizată de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale prin Decizia cu nr. 62196/03.12.2012 pentru a implementa Strategia de Dezvoltare Locală a
GAL Dealurile Târnavelor, cu finanțare prin PNDR Axa IV- LEADER.
Asociația s-a constituit ca și parteneriat public –privat în anul 2007, teritoriul GAL Dealurile Târnavelor
cuprinzând 2 comune din județul Sibiu – Biertan și Laslea și 6 comune din județul Mureș – Albești, Apold, Daneș,
Nadeș, Saschiz și Vânători. Prioritățile de dezvoltare a teritoriului reflectă viziunea de dezvoltare a actorilor locali
participanți la numeroasele consultări publice organizate în perioada 2010-2012 și importanța inițiativei venită “ de
jos în sus”, fiind transpuse astfel:
Prioritatea 1 : Creșterea economică locală și dezvoltarea turismului durabil ;
Prioritatea 2 : Exploatarea durabilă a resurselor naturale din microregiune, adaptarea și dezvoltarea agriculturii;
Prioritatea 3 : Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL Dealurile Târnavelor
Prin intermediul Grupului nostru de Acțiune Locală - care se substituie, ca un organism descentralizat,
instituţiilor care acordă finanţări din fonduri europene pentru proiectele depuse de comune- în teritoriul Dealurile
Târnavelor vor putea fi accesate în anul 2013, prin proiecte, fonduri în valoare de 2.5 milioane de euro.
Proiectele pot fi depuse pe mai multe măsuri de finanţare din PNDR, de către autorităţile locale, de tineri
fermieri, pentru modernizarea exploataţiilor agricole şi forestiere, pentru înfiinţarea grupurilor de producători,
crearea de microintreprinderi, dezvoltarea turismului, etc. Sesiunile de depunere de proiecte vor fi organizate pe tot
parcursul anului 2013, primul iar obiectivul nostru este absorbția tuturor fondurilor puse la dispoziţia GAL
Dealurile Târnavelor de Uniunea Europeană. Calendarul estimativ al sesiunilor de depunere de proiecte este
publicat pe site-ul nostru www.tarnava-mare.ro
Principalele activitati derulate de GAL in 2013 sunt cele de informare, comunicare si animare a
teritoriului/comunelor membre, primirea, evaluarea si selectia proiectelor ce vor fi depuse la GAL. Cea mai
importantă activitate este cea de animare a teritoriului, activitate care constă in organizarea de intruniri publice si
intalniri cu locuitorii din comunele membre GAL, participarea la sedinte de Consiliu Local, vizite in teritoriu pentru
a promova oportunitatile de finantare oferite de GAL si a informa corect si eficient potentialii beneficiari asupra
conditiilor de conformitate si eligibilitate ale proiectelor ce vor fi depuse spre finantare.
În cursul lunii aprilie 2013 GAL Dealurile Tarnavelor va desfasura o Campanie de promovare si informare
constând in intruniri publice in toate comunele membre si materiale în presa scrisă și audio. Programul intrunirilor
este următorul: Biertan – 15 aprilie, Laslea – 16 aprilie, Daneș - 17 aprilie, Nades – 18 aprilie, Apold – 22 aprilie,
Albesti – 23 aprilie, Vînători – 24 aprilie, Saschiz – 25 aprilie. La aceste intruniri vor fi invitați consultanți și experți
în depunerea de proiecte pe măsuri din PNDR. Proiectele trebuie să repecte criteriile de conformitate și eligibilitate
din Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei măsuri, disponibile pe www.apdrp.ro Criteriile de selectie si punctajele
aferente acestora sunt cuprinse in Apelurile de selectie ce vor fi postate pe www.tarnava-mare.ro cu cel putin 30 de
zile inaintea termenului limita de depunere a proiectelor, împreună cu Procedura de evaluare și selectie a proiectelor
ce va fi aplicată de către GAL.
Pentru informații și noutăți, urmăriți site-ul GAL Dealurile Tarnavelor : www.tarnava-mare.ro
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