Proiect: “Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL”
Finanţat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER - “Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor
de Acţiune Locală”, Componenta B - “Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate”

Durata implementare: 20 de luni, Aprilie 2021 - Octombrie 2022
Valoare totală a finanţării nerambursabile = 373 956,23 euro
Obiectivul general al proiectului este participarea la o cooperare interteritorială, care are drept scop dezvoltarea
teritoriilor acoperite de cei 5 parteneri, promovarea identităţii şi culturii locale, precum şi promovarea potenţialului turistic
prin organizarea de acţiuni care să reflecte patrimoniul în totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folclor, cultură,
socio-economic, tradiţii, meşteşuguri, artizanat. Proiectul de cooperare va facilita accesul la informaţii şi idei noi, va
reprezenta un mod de a învăţa din experienţa altor regiuni, va stimula şi sprijini inovaţia, va contribui la dobândirea de noi
competenţe şi noi mijloace de furnizare a informaţiei.
Obiectivele specifice sunt:
 Dezvoltare regională şi locală a teritoriilor GAL-urilor partenere în proiect;
 Identificarea elementelor de patrimoniu (natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socio-economic, de
tradiţii, meştesuguri, artizanat, turistic) din teritoriile GAL-urilor partenere;
 Creşterea circulaţiei turistice în locaţiile promovate prin prezentul proiect, creşterea atractivităţii localităţilor pentru
vizitatori şi creşterea notorietăţii teritoriilor GAL ca destinaţii turistice deosebite la nivelul României;
 Introducerea conceptului de utilizare a internetului în scopul promovării identităţii şi culturii locale şi informării
turiştilor despre acestea;
 Organizarea şi participarea la evenimente culturale comune în vederea promovării patrimoniului în totalitatea lui:
natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socio-economic, de tradiţii, mesteşuguri, artizanat, precum şi
promovarea turistică.

Activităţi prevăzute:

Activitatea 1 - Management de proiect;
Activitatea 2 - Activități culturale comune care să contribuie la păstrarea și promovarea identității culturale, a
patrimoniului cultural și coroborată cu obiectivele SDL: organizarea de evenimente tip "Ziua/Sărbătoarea teritoriului GAL" în
fiecare dintre teritoriile GAL şi participarea la evenimentele organizate de către parteneri;
Activitatea 3 - Stabilirea metodologiei comune pentru a extrage şi analiza informații din teritoriu, identificarea şi
inventarierea elementelor de identitate şi cultură locală din teritoriile GAL-urilor partenere;
Activitatea 4 - Dezvoltarea unei aplicaţii informatice comune pe telefonul mobil şi web cu elemente legate de patrimoniul
şi identitatea locală;
Activitatea 5 - Conceperea şi editarea unei publicaţii comune;
Activitatea 6 - Informarea şi promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

Grupul ţintă: Comunităţile/actorii locali din teritoriile GAL, agenţi economici, producători locali,
meşteşugari, operatori de turism, reprezentanţi ai punctelor de atracţie şi zonelor naturale, exponenţi ai
culturii şi ansamblurilor folclorice locale, interpreţi, etnografi, arhitecţi, peisagişti, persoane interesate.
Parteneri:

Leader: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Calafat”/jud. Dolj, buget = 93 846,39 euro
P1: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău”/jud. Neamţ, buget = 55 807,10 euro
P2: Asociaţia “Microregiunea Ţara Hategului-Ţinutul Pădurenilor GAL”/jud. Hunedoara, buget = 63 696,88 euro
P3: Asociaţia “Poarta Almajului”/jud. Caraş-Severin, buget = 54 738,12 euro
P4: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Clisura Dunării”/jud. Caraș Severin = 63 446,86 euro
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

