
																									
	 	
																																																																						

																																	www.gal-lanoiinsat.ro  
		

Proiect finanțat prin PNDR 2014-2020 - LEADER | Contract de finantare C19401206011643012092/14.11.2016 

	

ASOCIAŢIA GAL “LA NOI ÎN SAT” 
Jud. Olt,  Comuna Baldovinești, 
Str. Plopului, nr. 145, camera 1 

           Registrul Special 10/26.09.2012 | CIF 30780340  
Gal.lanoiinsat@yahoo.com ; tel: 0768.258.008 

	

 

COMUNICAT DE PRESA 

Asociatia Grup de Actiune Locala “LA NOI IN SAT” a organizat in data de 24.03.2017 - 
Conferinta de Lansare in cadrul proiectului  “SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI 

. In cadrul evenimentului au fost prezentate activitatile ce urmeaza ANIMARE” – GAL LA NOI IN SAT”
a fi desfasurate prin intermediul GAL si actiunile ce vor fi intreprinse in cadrul proiectului.  

Misiunea asumata a Asociatiei Grup de Actiune Locala ”LA NOI IN SAT” vizeaza sprijinirea 
dezvoltarii durabile a teritoriului acoperit in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor.  

Dupa lansarea sesiunii la nivel national aferent sub-masurii 19.2 si publicarea Ghidului Final 
vor fi intocmite si publicate Ghidurile Solicitantului insotite de documentele suport aferente fiecarei 
masuri care urmeaza a fi lansate de catre GAL.  

Masurile si indicatorii propusi in SDL de catre GAL “LA NOI IN SAT” sunt:  
 

Masuri Indicatori de rezultat 

 “RURAL ACTIV” 

10 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti; 
5 proiecte initiate de tineri;   
5 solicitanti membri ai unei forme asociative; 
9 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite); 
2 proiecte ce includ teme de mediu/clima/inovare; 

“ASOCIERE PENTRU 
DEZVOLTARE” 

1 forma asociativa sprijinita; 
3 beneficiari ai masurilor agricole inregistrati ca membrii; 
 

“RURAL BUSINESS” 

5 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 
5 beneficiari sprijiniti; 
1 fermieri/membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat 
activitatea agricola catre activitate non-agricola; 
1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti;  
1 persoana sustinuta din categorii defavorizate; 

“COMUNITATE ATRACTIVA” 

5 proiecte sprijinite; 
2 proiecte ce includ teme de mediu/clima/inovare; 
minim 5000 locuitori care sa beneficieze de servicii/infrastructuri 
imbunatatite; 

“IMPLICARE IN COMUNITATE” 

minim 200 locuitori care sa beneficieze de servicii/infrastructura 
sociala imbunatatita; 
1 actiune de infrastructura sociala sprijinita; 
1 proiect ce include teme de mediu/clima/inovare; 
1 grup vulnerabil sprijinit. 
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