
 

INTRODUCERE 

Grupul de Acţiune Locală, “Colinele Prahovei” este persoană juridică romană cu 
statut de asociaţie înfiinţată în baza unui parteneriat public-privat pe teritoriul a 13 
comune şi un oraş din judeţul Prahova (comunele Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, 
Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, Scorţeni, Telega, 
Vâlcăneşti, Vărbilău şi oraşul Băicoi). 

Grupul de Acţiune Locală, “Colinele Prahovei” a fost înscris în registrul special al 
asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 36/PJ/04.12.2012. Suntem un GAL care a implementat cu 
succes Strategia de Dezvoltare Locală 2007-2013 reuşind să contracteze 98,55% din totalul 
bugetului alocat pentru strategie. Proiectele propuse spre finanţare au avut un impact 
semnificativ asupra vieţii rurale din teritoriu, fiind proiecte susţinute de tineri, ce au 
propus înfiinţarea de noi activităţi, dar şi dezvoltarea celor existente, care au prevăzut 
diversificarea de noi produse, şi crearea de noi locuri de muncã, dar şi proiecte care au 
contribuit la dezvoltarea infrastructurii sau proiecte de cooperare care au stabilit relaţii 
comerciale strânse şi armonioase cu producători de la noi din GAL şi cei din alte teritorii 
GAL. 

Micii fermieri au beneficiat de fonduri alocate prin GAL, iar numărul mare al 
exploataţiilor agricole din sectoarele vegetal, zootehnic şi apicol sprijinite a indicat 
succesul măsurii prin gradul de dezvoltarea al exploataţiilor. Nevoia de modernizare a 
satelor este foarte mare raportată la alocarea financiară dispusă de GAL, însă comunităţile 
locale au putut obţine bani care au fost investiţi în modernizare de drumuri, modernizare 
şi dotare de cămine culturale, dotarea terenurilor de sport, extinderea reţelei de 
canalizare sau apă, dotarea clădirilor primăriilor şi grădiniţelor, etc. 

Având o experienţă LEADER de 3 ani şi implementarea unei strategii în perioada de 
programare 2007-2013 ,GAL “Colinele Prahovei” cunoaşte importanţa abordării LEADER în 
dezvoltarea teritoriului, aceasta reprezentând un liant pentru teritoriu, o nouă piaţă de 
desfacere pentru producători, un mediu de dezvoltare al afacerilor şi nu în ultimul rând un 
suport al autorităţilor locale în îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din 
teritoriu şi crearea din acesta a unui mediu favorabil înfiinţării şi diversificării afacerilor. 

Ca şi în vechea strategie ,când GAL-ul a implementat un proiect de cooperare şi în 
această perioadă de programare GAL-ul intenţionează să depună şi să implementeze cel 
puţin un astfel de proiect. Beneficiile aduse de acest tip de proiect locuitorilor din 
teritoriu sunt incontestabile, prin intermediul acestui proiect realizându-se o strânsă 
legătură comercială între producătorii şi comercianţii din teritoriile GAL-urilor implicate. 
În noua perioadă de programare ne propunem mai multe proiecte de cooperare, care să 
reprezinte factori de multiplicare pentru informaţii şi cunoştinţe atât de benefice 
locuitorilor din GAL. 

Prin această strategie de dezvoltare locală ne propunem obiective specifice care să 
corespundă domeniilor de intervenţie a trei dintre cele 6 priorităţi propuse prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi anume: 

P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură 
și în zonele rurale; 

P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 
gestionării durabile a pădurilor; 



P6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale; 

Domeniile de intervenţie principale cărora le corespund măsurile prevăzute în 
strategia GAL sunt: 

1A -” Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoştinţe în 
zonele rurale; 

1C – “Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în 
sectoarele agricol şi forestier”; 

2A – “Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea 
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi 
orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole”; 

6A – “Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a 
creării de locuri de muncă”; 

6B – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”; 
Obiectivele de atins: 

• Creşterea calităţii managementului la nivel de fermă prin acţiuni de 
formare, informare şi difuzarea de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care 
activează în aceste sectoare; 

• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin 
creşterea competitivităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii 
produselor obţinute; 

• Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de 
microintreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi 
crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL;  

• Dezvoltarea activităţii non-agricole existente, crearea de locuri de muncă, 
creşterea veniturilor populaţiei rurale şi diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban; 

• Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la 
obţinerea de venituri alternative, precum şi la creşterea atractivităţii teritoriului GAL; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru teritoriul GAL şi stoparea 
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 

• Stimularea asociativităţii şi promovarea formelor asociative din domeniul 
agricol; 

• Scăderea gradului de segregare în rândul minorităţilor locale şi creşterea 
numărului şi calităţii serviciilor oferite grupurilor defavorizate din teritoriul GAL; 

• Schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin 
publicaţii comune, organizarea de evenimente, lucrări de dezvoltare comune sau 
coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire. 

 
 

 

 

 


