ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului

Descrierea
proiectului

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL
SILVIC PĂDURILE ȘINCII R.A.

Localizarea proiectului: Totalitatea
teritoriului GAL RTF, județ Brașov

Domeniul de intervenție
3A

Obiective

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305, art.35, alin.1 și alin. 2

Valoarea finanțării nerambursabile
7.281,98 euro
Rezultate
Valoarea contribuției private
0 euro

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 10.05.2019- 10.05.2020
Date de contact
tel 0751288080
e-mail
padurilesincii@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

•PARTENERIAT ÎN VEDEREA ACCESĂRII
MĂSURII M 10 DIN SDL AL GAL RTF

•Prin activitățile propuse se va constitui un
parteneriat solid, bazat pe comuniune de
interese și idei, între actorii locali care sunt
interesați de formarea unui parteneriat și
ulterior de exploatarea rațională a plantelor din
flora spontană de pe teritoriul GAL RTF. În acest
fel resursele naturale existente vor fi gestionate
durabil prin mecanisme și activități stiintific
fundamentate și sustenabile din punct de
vedere economic

•Constituirea unui parteneriat puternic alcătuit
din proprietari de terenuri, organizații
neguvernamentale, societăți comerciale, etc.
Parteneriatul constituit pe acest proiect va
avea ca scop ulterior creearea unei rețele
pentru identificarea, protejarea și exploatarea
rațională a plantelor din flora spontană,
pregătirea unui plan de marketing și accesarea
Măsuri 10 din SDL al GAL RTF pentru punerea
lui în aplicare.
•Asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale și combaterea schimbărilor climatice.

•14 întâlniri cu actorii locali interesați (publici și
privați)
•2 întruniri pentru realizarea unui parteneriat
mai puternic și aprobarea planului de marketing
pentru Măsura 10 din SDL al GAL RTF
•Tipărire materiale de promovare afișe, pliante,
pixuri nepersonalizate, mape , roll-up, spot TV.
•Realizarea dosarului cererii de finanțare pentru
măsura 10 - SDL GAL RTF

•Fondurile Europene sunt un sprijin real. În
acest fel resursele naturale existente vor fi
gestionate durabil prin mecanisme și activități
stiintific fundamentate și sustenabile din
punct de vedere economic .

