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 Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” inregistreaza la data de 14 

aprilie 2015 sfarsitul celui de-al doilea an contractual si va informeaza cu privire la gradul de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Horezu. 

Ca rezultat al apelurilor de selectie lansate in cadrul GAL Microregiunea Horezu, au fost 

selectate si finantate un numar de 36 de proiecte cu o valoare publica totala nerambursabila de 

2.397.773 euro, proiecte ce vizeaza organizarea unor sesiuni de informare si difuzare de 

cunostiinte, respectiv formare profesionala in domeniul agriculturii pentru potentialii 

beneficiari din intreg teritoriul GAL, imbunatatirea serviciilor publice catre populatia din cele 9 

localitati membre, dezvoltarea serviciilor turistice in aceste localitati, imbunatatirea valorii 

economice a padurii si eficientizarea activitatilor agricole desfasurate in microregiune, cat si 

dezvoltarea unor microintreprinderi de productie si prestari servicii catre populatia din mediul 

rural. La acestea se adauga inca un proiect de imbunatatire a exploatatiilor agricole – beneficiar 

Iordan Florina PFA,  proiect selectat de GAL, in valoare publica nerambursabila de 5.809 euro, 

declarat eligibil la nivelul OJFIR , proiectul urmand sa fie finantat in perioada urmatoare. 

In cadrul ultimului apel de selectie proiecte lansat de GAL Microregiunea Horezu, au fost 

selectate 3 proiecte aflate in prezent in evaluare la OJFIR Valcea/CRFIR Craiova, proiecte cu o 

valoare publica totala nerambursabila de 93.570 euro. Prin aceste proiecte, se ajunge la un grad 

de realizare a strategiei de 98 %, acest grad de realizare reflectand in mod elocvent necesitatea 

implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Horezu in perioada 2013-

2015. 

Pentru diseminarea acestor rezultate, expertii GAL Microregiunea Horezu au organizat in 

localitatile membre GAL actiuni de informare care au avut ca scop prezentarea stadiului de 

implementare al proiectelor finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. La aceste 

actiuni  participantii au primit materiale informative (calendare de perete, pliante si fluturasi) cu 

informatii complete despre numarul de proiecte finantate in cadrul fiecarei masuri, valoarea 

acestora, obiectivele urmarite de beneficiari si stadiul implementarii. De asemenea au fost 

defasurate un numar de 70 vizite de monitorizare la toate proiectele contractate, in scopul 

urmaririi stadiului de implementare al acestora. Apreciem ca stadiul de implementare este 

conform programarilor aprobate. 

In concluzie, in urma analizei rezultatelor si activitatilor realizate in cei doi ani de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Horezu, am constatat un 

succes deosebit al acestui proiect, reflectat in numarul de 61 proiecte depuse, dintre care au 

intrat sau sunt pe cale sa intre la finantare aproximativ 40 de proiecte, in valoare totala de 

2.497.152 euro, ceea ce arata interesul in randul comunitatii privind finantarea proiectelor 

locale prin axa LEADER. Acest rezultat dovedeste necesitatea realizarii unei continuitati, prin 

depunerea la MADR a unei noi strategii, pentru viitoarea perioada de programare.  

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnul Adrian Dugulan 

responsabil comunicare-promovare in cadrul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală 

„Microregiunea Horezu”, telefon 0760699973, email: galhorezu@horezuland.ro.  
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