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In perioada 17.12.2015-16.03.2016 Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea 

Horezu implementeaza in cadrul Sub-masurii 19.1 proiectul cu titlu “Animarea teritoriului si 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020  a Microregiunii Horezu”. 

In cadrul acestui proiect au fost desfasurate pana in prezent mai multe  activitati de 

animare a teritoriului: 11 forumuri locale (intalniri organizate in fiecare localitate membra GAL 

si o intalnire cu tinerii din  Liceul Constantin Brancoveanu  Horezu) desfasurate in perioada 

28.12.2015 – 12.01.2016, cu un numar de 210 participanti; o Conferinta de dezbatere a analizei 

diagnostic a teritoriului GAL si a observatiilor/completarilor inregistrate in cadrul consultarii 

publice a acestui material organizata in data de 22.01.2016 la care au participat 52 persoane si 4 

intalniri de tip Focus-grup structurate pe patru domenii identificate in cadrul conferintei 

mentionate: Cultura – traditii, Infrastructura, Social – mediu si Economic, actiuni desfasurate in 

perioada 02 – 05.02.2016, care au reunit un numar de 75 participanti. Toate actiunile au fost 

publice, persoanele interesate avand acces liber la acestea. Ca rezultat al acestor activitati au 

fost realizate Analiza diagnostic a teritoriului GAL si Analiza de potential.  

De asemenea, GAL Microregiunea Horezu a  desfasurat in aceasta perioada  si doua 

actiuni de informare (14.01.2016 si 17.02.2016) cu privire la stadiul de implementare a 

proiectului mentionat. 

In perioada urmatoare, sunt planificate a fi realizate doua actiuni de consultare: o 

conferinta in cadrul careia vor fi prezentate rezultatele actiunii de colectare, structurare, analiza 

a datelor privind teritoriul GAL Microregiunea Horezu, precum  si analizele diagnostic si 

SWOT  si o  conferinta finala de  prezentare si aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locala a 

Microregiunii Horezu. 

Informatii despre activitatile Asociatiei Grupului de Actiune Locala Microregiunea 

Horezu se pot obtine si de pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro. 

 

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Palera Ionela, responsabil 

comunicare in cadrul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, telefon 

0760699978, email: galhorezu@horezuland.ro.  
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