ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA ORIZONTURI 2012
Funcționarea Grupului de Acțiune Locala „Orizonturi 2012”, dobândirea de competente si
animarea teritoriului, contract de finanțare C431.2021243096002/21.12.2012

COMU N ICA T D E P RES A
Bune practici in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala
Anul 2015 reprezintă ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala în teritoriul acoperit de
Grupul de Acțiune Locala “Orizonturi 2012”. Apropiindu-ne de momentul finalizării contractului de finanțare
putem să facem un bilanț al rezultatelor obținute în cei aproape trei ani de funcționare, după finalizarea a opt
apeluri de selecție lansate începând cu anul 2013.
Ca urmare a activităților de animarea a teritoriului derulate de echipa tehnica, GAL Orizonturi 2012 a
finanțat 55 de proiecte pe masurile incluse in Strategia de Dezvoltare Locala, respectiv: 411-112, 411-121, 411123, 411-141, 413-312, si 413-322. Valoarea totala a contractelor semnate a fost 2.505.989 euro. La momentul
actual valoarea proiectelor in curs de implementare este de 2.305.989 euro. Plățile rambursate de către AFIR
beneficiarilor reprezintă peste 67% din totalul fondurilor alocate in cadrul strategiei.

Pentru a evidenția specificul teritoriului GAL „Orizonturi 2012”, prezentăm trei proiecte
considerate reprezentative pentru activitatea desfășurată până în prezent.
In cadrul Măsurii 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” a fost finanțat un proiect cu titlul
„Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Urzica, cu o autospecială destinată
stingerii incendiilor”. Ținând cont de faptul ca în această comună există suprafețe întinse de pădure și
vegetație uscată ca efect al perioadelor de secetă investiția s-a dovedit a fi necesară pentru a îmbunătăți
promptitudinea intervențiilor în cazul incendiilor care pot afecta siguranța populației. Prin implementarea
acestui proiect s-a întărit capacitatea autorității publice locale din comuna Urzica, de a gestiona eficient
serviciile publice din subordinea sa prin continuarea procesului de modernizare.
Tot in cadrul Măsurii 322 mai putem menționa proiectul „Amenajare zona de agrement, teren de
sport multifuncțional, comuna Gura Padinii, județul Olt” care constituie o sursa de agrement si relaxare
pentru locuitorii din aceasta comuna. Prin aceasta investiție sunt valorificate toate punctele forte specifice
zonei și se încurajează relațiile interumane de calitate prin facilitarea interacțiunilor în spațiul public.
Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt tinerii care pot desfășura activități cu caracter sportiv in
comuna, nemaifiind, astfel nevoiți sa migreze către oraș.
Un exemplu de bune practici pentru comunitatea locala îl reprezintă proiectul „Înființare si
modernizare ferma agricola” implementat in cadrul Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermier” care îl are
ca beneficiar pe Cioara Magdalena Nadia PFA. Din dorința de a desfășura o activitate productiva care să
conducă la dezvoltarea economiei locale a luat naștere ideea acestui proiect. S-a început cu o suprafață
relativ mica (3.85 ha) ajungându-se prin implementarea proiectului la 7.85 ha. Totodată au fost
achiziționate echipamente potrivite pentru cultivarea in câmp a legumelor fiind crescut volumul
producției destinate comercializării, precum si veniturile exploatației. Pepenii galbeni, verzi si dovlecii
Muscat de Provence se găsesc azi în piețele și târgurile locale cat si la unul dintre hypermarket-urile din
Romania.

