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Bilanţ la al doilea an de finanţare pentru GAL “Ţara Oltului”
- comunicat de presă, 1 aprilie 2015 Miercuri, 01.04.2015 la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Ţara Oltului” s-a
desfășurat conferinţa de presă ce a avut ca subiect diseminarea activităților derulate în perioada
10.04.2014 – 9.04.2014 pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală, depus în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV LEADER, de Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală “Ţara Oltului”.
Conferinţa a fost susţinută de reprezentantul legal al Asociației GAL Țara Oltului, doamna
Camelia Limbăşan, iar la acţiune au participat membrii echipei de proiect, reprezentanți ai
autorităților locale, precum și diverşi parteneri privaţi din teritoriu, în calitate de beneficiari ai
proiectelor depuse până în prezent, consultanți, animatori ai teritoriului, invitaţi.
Astfel, GAL “Ţara Oltului” se poate mândri că şi-a atins ţintele propuse fiind depuse în această
perioadă 67 de cereri de finanţare pentru proiecte iniţiate de parteneri publici (autorităţi ale
administraţiilor publice locale) şi diverşi parteneri privaţi din teritoriu acoperit de această structură , la
Oficiul Judeţean pentru Finanțare Investițiilor Rurale Sibiu și Vâlcea, CRFIR 7 CENTRU ALBA și
CRFIR CRAIOVA.
Peste 95% din fondurile alocate pentru actualul Plan de Dezvoltare Locală al GAL-ului sunt
acoperite de proiecte concrete, aflate în diferite etape.
Concret, în acest al doilea an un număr de 59 de proiecte au intrat deja în finanţare (valoarea totală2.202.653euro), 3 proiecte sunt în evaluare la CRFIR 7 ALBA (valoarea totală- 227904 euro).
Valoare totală a acestor proiecte este de 2.438.000 euro.
Au fost depuse proiecte pentru următoarele măsuri:
- Măsura 112- Instalarea tinerilor fermieri (sunt contractate 10 cereri de finanţare, în valoare de
328.000 din care sume plătite 172.800 eur);
- Măsura 141- Sprijinirea fermelor de semi- subzistenţă (sunt contractate 19 proiecte în valoare de
82.500 eur, sume platite 54.000 eur);
- Măsura 312- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi (sunt contractate 6 proiecte
în valoare de 439.450, sume plătite 49.703,5);
- Măsura 313- Încurajarea activităţilor turistice (au fost contractate 7 proiecte 4 public și 3 privat cu o
valoare de 313.338 din care sume platite 107.188,07);
- Măsura 322- Îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale (sunt contractate un nr de 17 proiecte, in valoare de 1.039.365, din care
finalizate un număr de 5 cu o valoare de 251.815,4);
- Măsura 421- Implementarea proiectelor de cooperare (este în contractare un proiect).
Proiectele de dezvoltare locală au fost depuse în cadrul celor șase sesiuni desfăşurate în acest al
doilea an contractual.
Restul sumei din fondul alocat pentru Planul de Dezvoltare Locală al GAL “Ţara Oltului” (112000
euro- masura 112), este disponibilă în cel de-al treilea an contractual.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ţara Oltului” cuprinde teritoriul din zona de sud a
judeţului Sibiu (comunele Arpaşu de Jos, Cârţa, Cîrţişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu)
şi trei comune din judeţul Vâlcea (Câineni, Titeşti şi Boişoara).
Acţiunea a fost organizată în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV
LEADER.
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