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Raport flnal dupi sesiunea a lll-a de depunere a proiectelor la Grupul de
Actiune Locali "Jara Oltului"

- comunicat de prese, 21 februarie 2014 -

Miercurea trecut6, la Primdria comunei Porumbacu de Jos, Asociafia Grupul de Acfiune

Locald "fara Oltulu i" a organizat conferinfa de pres[ ce a avut ca subiect prezentarea raportului final

al sesiunii 3 de depunere a proiectelor locale de dezvoltare, in concordanJd cu direcliile de dezvoltare

identificate la nivelul teritoriului, a$a cum sunt ele reflectate in Planul de Dezvoltare Locali aprobat

de autoritatea centrald.
Conferinta a fost susJinutd de reprezentantul legal al GAL-ului, Cameila Limb69an, iar la acfiune au

participai au participat mai multi membri ai echipei ce lucreazd in cadrul structurii, consultanli,

beneficiari ai unor proiecte depuse spre finan{are prin intermediul GAL "tara Oltului", animatori ai

teritoriului, divergi inv ita1i.

Camelia Limbdgan, reprezentantul legal GAL "f,ara Oltului" a informat persoanele interesate cd, in

cadrul Sesiunii 3 au fost depuse gi declarate eligibile de cdtre comitetul de seleclie al GAL, un numdr

de l3 proiecte.
Astfel, intreprinzdtorii sectorului privat din teritoriu au depus proiecte pentru Mdsura ll2-

Instalarea tinerilor fermieri ( I proiect- valoare 40.000 euro), Mdsura 312- Sprijin pentru- crearea 9i

dezvoltarea de microintreprinderi (4 proiecte- valoare totall270.8l4 euro), Mdsura 313- incurajarea

activit6tilor turistice (1 proiect- valoare 72.000 euro), Mdsura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor,

imbundt6lirea serviciilor de bazd pentru economia gi populatia rurald 9i punerea in valoare a

moqtenirii (l proiect- valoare 49.000 euro).

Tot in cadrul acestei sesiuni, Asocialia Grupul de Acliune Locali "fara Oltului" a depus pe Mbsura

421- Implementarea proiectelor de cooperare, un proiect in valoare de 35.000 euro, ce vaftrealizat
in cooperare cu un partener francez (GAL Pays de Saint lrieuc Sud).

Sectorul public,a manifestat interes pentru misurile 313- lncurajarea activitifilor turistice (3 proiecte,

valoare totalf 30.000 euro) Si 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtdtirea serviciilor debazd

pentru economia gi populalia rurali gi punerea in valoare a mogtenirii (2 proiecte, valoare totali
97.028 euro).

Prin proiectele depuse in cadrul acestei sesiuni la GAL "tara Oltului", administratiile

publice locale din zond doresc s6, realizeze o zoni de agrement pentru comunitate 9i un teren

multifunctional pentru organizareade evenimente cultural sau cu specific local (comuna Porumbacu

de Jos, sat Porumbacu de Sus), diverse trasee turistice (comunele Ci4igoara 9i Turnu Rogu) qi s6

promoveze turismul (comuna Arpagu de Jos).

be la data semnirii contractului de finanlare (luna mai, 2013), in cele trei sesiuni derulate, la GAL

"Jara Oltului" au fost depuse 56 de proiecte eligibile. Dintre acestea, 2l au fost deja incluse in

fina1are, beneficiarii semnAnd contractual de finan{are cu Agenfia de Pl[1i pentru Dezvoltare Rurald

gi Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale.

Valoarea public a contractelor semnate este de 260.270 euro iar suma totald pletite pAni in

momentul actual este de 28.500 euro.

Asociatia Grupul de Ac{iune Localb "Jara Oltului",organism ce "acoperb" teritoriul din zona de sud

a judeplui Sibiu (cornunele Arpagu de Jos, Cdrla, Cirfigoara, Porumbacu de Jos, Racovila, Turnu

Roqu) gi trei comune din judetul V6lcea (Cdineni, Titeqti 9i Boiqoara).

Actiunea a fost organizatdin cadrul

Reprezentant

I de Dezvoltare Rural[. Axa IV LEADER.


