Obiective, priorități
Obiectivele specifice de dezvoltare locala propuse in cadrul celor 4 focus-grupuri
si adoptate in cadrul Conferintei pentru validarea analizei SWOT a teritoriului GAL
Microregiunea Horezu sunt urmatoarele:
Obiectiv dezvoltare locala corelat cu

Obiectiv
Reg.
UE
1305
Obiectivul 1. Dezvoltarea sectorului agricol si de prelucrare Obiectivul
de
a produselor agricole inclusiv productie ecologica si de inalt dezvoltare rurală 1 nivel tehnologic atat pentru produse traditionale cat si Favorizarea
pentru noi produse;
competitivității
agriculturii (P1, P2,
P3)
Obiectivul 2. Gestionarea eficienta a ecosistemului local,
Obiectivul
de
inclusiv colectare selectiva si reciclare;
dezvoltare rurală 3 Obtinerea
unei
Obiectivul 3. Incurajarea activitatilor economice nondezvoltari teritoriale
agricole atat traditionale cat si inovatoare pentru
echilibrate
a
valorificarea viabila si fara impact negativ a resurselor
economiilor
si
locale, generale si patrimoniale;
Obiectivul 4. Conservarea si revitalizarea zonelor naturale si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si
culturale de interes major, atat local cat si turistic, a
mentinerea de locuri
specificului, mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor
de munca (P1, P6)
locale;
Obiectivul 5. Dezvoltarea infrastructurii generale si
sectoriale, a serviciilor de interes comunitar;
Obiectivul 6. Cresterea competitivitatii si coeziunii sociale
prin dezvoltarea formelor asociative sectoriale (sociale,
culturale, economice, de interes local etc.)
Obiectivul 7. Participarea GAL la actiuni de cooperare.
Aceste obiective specifice au condus la stabilirea de catre parteneriatul GAL
Microregiunea Horezu a urmatoarelor prioritati de dezvoltare locala:
Prioritatea 1. Dezvoltarea activitatii economice in domenii care adauga valoare
inclusiv produse locale traditionale intr-un mediu de afaceri stimulativ, stabil,
deschis spre inovatie, preluare de bune practici, tehnologii moderne şi ecologice.
Prioritatea 2. Cresterea numarului de vizitatori turisti romani şi straini atrasi de
cadrul natural nepoluat, de patrimoniul cultural autentic, bine conservat şi
valorificat modern si de reteaua turistica care ofera pachete diversificate de
programe.
Prioritatea 3. Dezvoltarea capitalului uman şi social al microregiunii prin cresterea
nivelului de trai, de educatie, de sanatate, oferirea de oportunitati viabile
populatiei active intr-un climat de securitate si incluziune socială a minoritatilor si
categoriilor defavorizate, preocupare pentru performantă şi implicare a actorilor

locali în forme asociative în toate domeniile, pentru cooperare si dezvoltarea de
parteneriate.
Prioritatea 4. Asigurarea unei gestionari durabile a resurselor naturale si a unor
ecosisteme nepoluate ale microregiunii pentru calitatea vietii locuitorilor şi
atractivitate pentru vizitatori.

