PROIECT
ÎNFIINŢAREA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
„Maramureş Vest”

Comunicat de presă
La sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş a avut loc marţi, 17 aprilie 2012 , a treia întâlnire
a Grupului de Acţiune Local Maramureş Vest în vederea prezentării oportunităţii de dezvoltare
prin Programul LEADER, cu următoarea ordine de zi:
Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor;
Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a celorlalţi
parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea parteneriatului, de pildă, printr-un comitet de
selecţie provizoriu;
Elaborarea candidaturii şi rediscutarea acesteia cu reprezentanţii AM judeţean;
Validarea dosarului de candidatura final de către parteneri
Participă reprezentanţii legali ai comunităţilor locale partenere – 13 primării din judeţul
Maramureş - şi o primărie din judeţul Satu Mare, respectiv primari sau persoanele împuternicite
să reprezinte UAT-ul în acest proiect .
Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş - Anton Ardelean- iniţiatorul acestui proiect,
mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi îşi exprimă dorinţa ca acest GAL sa fie unul
funcţional si fezabil, pentru a satisface nevoile fiecarei comunitati si mai mult doreşte o
cooperare ferma si implicarea reprezentanţilor fiecărei UAT semnatare a parteneriatului pt. ca
lucrurile să funcţioneze bine si rapid. De aceea doreste ca să se organizeze echipe de lucru pe
zone , astfel încât GAL-ul să fie cat mai eficient.
In urma prezentărilor efectuate de echipa Gal în cele 14 comunităţi au fost cooptaţi 68 de
parteneri - membrii fondatori ai Gal MM Vest din care vor fi selectaţi membrii în comitetul de
selecţie ai GAL MM Vest structura comitetului de selecţie format din 28,5% din public si 61,5
din priva . Actul decizional fiind luat de acest comitet de selecţie, va scurta durata de
implementare a proiectelor. De asemenea echipa GAL va acorda asistenţă în scrierea proiectelor.
Dl. Petre Mitru – consultant in acest proiect, subliniază rolul abordării Leader care
presupune consolidarea coerentei teritoriale si implementarea de actiuni integrate, ce pot conduce
la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunitatilor. Un alt deziderat îl
constituie constructia institutionala în vederea elaborarii si implementarii de strategii integrate ce
vor da posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate, sa
conlucreze si să interactioneze în folosul comunitătilor rurale.

Este prezentată apoi strategia GAL Maramureş Vest definită prin crestere inteligenta,
durabilă, inclusivă.
Sunt expuse priorităţile acestui GAL:
Prioritatea nr. 1 - Guvernare inovatoare prin abordări locale ascendente ale dezvoltării locale:
iniţierea, instituţionalizarea, funcţionarea ONG GAL Maramureş Vest, cooperarea si dobândirea
de experienţe si animarea teritoriului.
Prioritatea nr. 2 - se referă la domeniul economi – sunt înregistrate 372 firme din cele 14
UAT- uri partenere cu bilanţ depus, dar 80% din firme au 0 salariaţi . se înregistrează o slabă
capacitate de absorbţie a firmelor, fapt care a determinat abordarea în spiritul Leader-proiecte
multe, mici.
Prioritatea nr. 3 se referă la îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural
prin
introducerea/reintroducerea în circuitele agro-forestiere ambientale –educaţionale a terenurilor
neexploatate. Au fost stabilite astfel pentru măsura pe axa 2.2.1 – prima împădurire 56 proiecte
a cate 10.000 euro, respective 4 proiecte/localitate. Pentru măsura 3.1.3 - încurajarea
activităţilor turistice , în ciuda faptului că statisticile arată un slab potenţial turistic al zonei, în
sectorul GAL Maramureş- Vest, se găsesc însemnate monumente istorice din Maramureş, 3
rezervaţii precum şi un însemnat număr de lacasuri de cult. Astfel sunt propuse 28 proiecte a
câte 10.000 euro pe aceasta axă, respective 2 proiecte/localitate.
Prioritatea nr. 4 - se refera la aspectul social/ calitatea vietii, crearea de noi locuri de muncă
prin utilizarea resurselor naturale şi culturale prin atragerea de noi antreprenori , lucrători şi
locuitori spre noi domenii.
Dl. Petre Mitru prezintă analiza diagnostic a mediului de afaceri, prezentând problemele
remarcate în urma vizitelor in teritoriu , de altfel generale pentru toti partenerii GAL. Este
subliniat lipsa promovării brand-urilor locale, a numărului redus de mărci înregistrate şi a ariilor
protejate. Este prezentată apoi analiza Swot pe probleme economice, mediu, populaţie.
Este prezentata apoi organigrama GAL MMV, modul de organizare respectiv Adunarea
Generala formata din 68 membrii fondatori, structura comitetului de selecţie format din 28,5%
din public si 61,5 din privat. Se propune şi se votează comitetul de selecţie format din 4 membrii
titulari ai autorităţii publice locale, 5 membrii din partea mediului privat-SRL, PFA, II, etc. şi 5
membrii din partea asociaţiilor private.
Dl. Anton ARDELEAN încheie lucrările sesiunii, subliniind ca termenul de depunere a
proiectului – respectiv data de 20 aprilie 2012 – este foarte aproape si doreşte succes în vederea
obţinerii finanţării.

