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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 

 
Proiect:  “Cunoașterea și promovarea identității și culturii locale din teritoriul GAL” 

 

Finanțat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER  - “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare  ale  
Grupurilor de Acțiune Locală”, Componenta B - “Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate” 

 

 
 

CRITERII DE ADMISIBILITATE ŞI SELECŢIE  
privind recrutarea Grupului țintă ce va reprezenta GAL „Clisura Dunării” în activitățile comune 

 
 
       Introducere. Prezenta metodologie vizează stabilirea unui cadru obiectiv, echidistant, transparent, 
nediscriminatoriu și care respectă egalitatea de șanse, pentru recrutarea actorilor locali din teritoriul 
GAL „Clisura Dunării” - constituirea delegațiilor ce urmează să ne reprezinte și să participe la activități 
culturale comune organizate de partenerii din proiect, respectiv: Leader parteneriat GAL „Calafat”; P1 – 
GAL „Ceahlău”; P2 – GAL „Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor”; P3 – GAL „Poarta 
Almăjului”. 
 
        Obiectivul general. Cooperarea interteritorială, cu scopul dezvoltării teritoriilor acoperite de 
parteneri, promovarea identității și culturii locale, precum și promovarea potențialului turistic prin 
organizarea de acțiuni care să reflecte patrimoniul în totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, 
folcloric, cultural, socio-economic, tradiții, meșteșuguri, artizanat.  Facilitarea accesului la informații și 
idei noi, un mod de a învăța din experiența altor regiuni, stimularea/sprijinirea inovației, dobândirea de 
noi competențe și noi mijloace de furnizare a informației. 
 
        Obiectivele specifice sunt:  
 Dezvoltare regională și locală a teritoriilor GAL-urilor partenere în proiect; 
 Identificarea elementelor de patrimoniu (natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socio-

economic, de tradiții, meșteșuguri, artizanat, turistic) din teritoriile GAL-urilor partenere; 
 Creșterea circulației turistice în locațiile promovate prin proiect, creșterea atractivității localităților 

pentru vizitatori și creșterea notorietății teritoriilor GAL ca destinații turistice; 
 Introducerea conceptului de utilizare a internetului în scopul promovării identității și culturii locale și 

informării turiștilor despre acestea; 
 Organizarea și participarea la evenimente culturale comune în vederea promovării patrimoniului în 

totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socio-economic, de tradiții, 
meșteșuguri, artizanat, precum și promovarea turistică. 
 

      Grupul țintă:  Comunitățile/actorii locali din teritoriile GAL, agenți economici, producători locali, 
meșteșugari, operatori de turism, reprezentanți ai punctelor de atracție și zonelor naturale, exponenți ai 
culturii şi ansamblurilor folclorice locale, interpreți, etnografi, arhitecți, peisagiști, persoane interesate. 
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La fiecare acțiune organizată de GAL-urile partenere (Leadea,P1, P2, P3) ca gazde ale 
manifestărilor, GAL „Clisura Dunării” va participa cu echipa de proiect/angajații GAL și un grup de 6 
persoane, grup care să permită reprezentativitatea corespunzătoare  a teritoriului și atingerea 
obiectivelor specifice asumate. La acțiunea în care GAL „Clisura Dunării” va fi gazdă/organizator, pot 
participa toți actorii locali interesați. 

Grupul țintă ce va participa la activitățile proiectului „Cunoașterea și promovarea identității și 
culturii locale din teritoriul GAL” organizate de partenerii va fi format din persoane fizice care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

- au domiciliul sau reședința în teritoriul acoperit de GAL „Clisura Dunării”   
- fac parte din categoriile definite în proiect ca și grup țintă, respectiv: 

 sunt promotori/promovează produse, practici, procese și tehnologii noi; 
 pot prezenta activități culturale, folclor, etnografie, patrimoniul cultural și identitar local; 
 sunt exponenți pentru lanțuri scurte alimentare și piețe locale,  producători de produse 

tradiționale și meșteșugari, artizanat, din teritoriul GAL; 
 sunt reprezentanți ai patrimoniu arhitectonic, natural, peisagiști, agenți/promotori  turism; 
 sunt reprezentanți ai comunității, pentru patrimoniul și promovarea localității. 

 
      Modalități de înscriere. GAL „Clisura Dunării” va afișa pe site-ul propriu, la sediul organizației și 
sediul membrilor săi, anunțuri privind implementarea proiectului, calendarul activităților comune la 
partenerii din proiect (Leader,P1, P2, P3), criteriile de admisibilitate și selecție a grupului țintă. Vor fi 
diseminate informații și invitații de participare în toate localitățile componente ale teritoriului, către toți 
membrii parteneriatului public-privat, toți actorii interesați, vor fi distribuite pe rețele de comunicare și 
media. Persoanele interesate își vor prezenta intenția de a participa, prin transmiterea unui email la 
adresa office@gal-clisuradunarii.ro unde vor detalia activitățile pe care le vor desfășura în cadrul 
evenimentelor. 
 
        Selecție. Criteriul de bază al selecției va fi: „primul venit-primul servit”.  
       Pentru cazurile de solicitări multiple, la aceeași categorie, va preleva:  notorietatea actorului local, 
varietatea și bogăția ofertei ce va prezenta teritoriul GAL „Clisura Dunării”, capacitatea de transfer de 
bune practici către GAL-urile partenere, de a învăța din experiența altor regiuni, stimularea/sprijinirea 
inovației, dobândirea de noi competențe. 
 
 
 

Reprezentant legal, 

Vasile DEAC 

 
 


