Proiect: “Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL”
Finanţat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER - “Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale
Grupurilor de Acţiune Locală”, Componenta B - “Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate”

CRITERII DE ADMISIBILITATE ŞI SELECŢIE
privind recrutarea Grupurilor ţintă ce vor reprezenta GAL CEAHLAU în activităţile comune

Introducere. Prezenta metodologie vizează stabilirea unui cadru obiectiv, echidistant, transparent,
nediscriminatoriu şi care respectă egalitatea de şanse, pentru recrutarea actorilor locali din teritoriul
GAL CEAHLAU - constituirea delegaţiilor ce urmeză să ne reprezinte şi să participe la activități culturale
comune organizate de partenerii din proiect, respectiv: P1- Lider de Proiect – GAL “Calafat”; P2 – GAL
“Microregiunea Ţara Hategului-Ţinutul Pădurenilor”; P3 – GAL “Poarta Almăjului”; P4 – GAL “Clisura
Dunării”.
Obiectivul general. Cooperarea interteritorială, cu scopul dezvoltării teritoriilor acoperite de
parteneri, promovarea identităţii şi culturii locale, precum şi promovarea potenţialului turistic prin
organizarea de acţiuni care să reflecte patrimoniul în totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic,
folcloric, cultural, socio-economic, tradiţii, meşteşuguri, artizanat. Facilitarea accesului la informaţii şi
idei noi, un mod de a învăţa din experienţa altor regiuni, stimularea/sprijinirea inovaţiei, dobândirea de
noi competenţe şi noi mijloace de furnizare a informaţiei.
Obiectivele specifice sunt:
▪ Dezvoltare regională şi locală a teritoriilor GAL-urilor partenere în proiect;
▪ Identificarea elementelor de patrimoniu (natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socioeconomic, de tradiţii, meştesuguri, artizanat, turistic) din teritoriile GAL-urilor partenere;
▪ Creşterea circulaţiei turistice în locaţiile promovate prin proiect, creşterea atractivităţii localităţilor
pentru vizitatori şi creşterea notorietăţii teritoriilor GAL ca destinaţii turistice;
▪ Introducerea conceptului de utilizare a internetului în scopul promovării identităţii şi culturii locale şi
informării turiştilor despre acestea;
▪ Organizarea şi participarea la evenimente culturale comune în vederea promovării patrimoniului în
totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folcloric, cultural, socio-economic, de tradiţii,
mesteşuguri, artizanat, precum şi promovarea turistică.
Grupul ţintă: Comunităţile/actorii locali din teritoriile GAL, agenţi economici, producători locali,
meşteşugari, operatori de turism, reprezentanţi ai punctelor de atracţie şi zonelor naturale, exponenţi ai
culturii şi ansamblurilor folclorice locale, interpreţi, etnografi, arhitecţi, peisagişti, persoane interesate.
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La fiecare acţiune organizată de GAL-urile partenere (P1, P2, P3, P4) ca gazde ale manifestărilor, GAL
CEAHLAU va participa cu un grup de 8 persoane, grup care să permită reprezentativitatea
corespunzătoare a teritoriului şi atingerea obiectivelor specifice asumate.
La acţiunea în care GAL “CEAHLAUva fi gazdă/organizator, pot participa toţi actorii locali interesaţi.
Grupul țintă ce va participa la activitățile proiectului “Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi 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 CEAHLAU
- fac parte din categoriile definite în proiect ca şi grup ţintă, respectiv:
▪ sunt promotori/promovează produse, practici, procese si tehnologii noi;
▪ pot prezenta activităţi culturale, folclor, etnografie, patrimoniul cultural şi identitar local;
▪ sunt exponenţi pentru lanturi scurte alimentare si pieţe locale, producători de produse
tradiţionale şi mesteşugari, artizanat, din teritoriul GAL;
▪ sunt reprezentanţi ai patrimoniu arhitectonic, natural, peisagişti, agenţi/promotori turism;
▪ sunt reprezentanţi ai comunităţii, pentru patrimoniul şi promovarea localităţii.
Modalităţi înscriere. GAL CEAHLAU va afişa pe site-ul propriu, la sediul organizaţiei şi sediul
membrilor săi, anunţuri privind implementarea proiectului, calendarul activităţilor comune la partenerii
din proiect (P1, P2, P3, P4), criteriile de admisibilitate şi selecţie a grupului ţintă. Vor fi diseminate
informaţii şi invitaţii de participare în toate cele 15 localităţi componente ale teritoriului, către toţi
membrii parteneriatului public-privat, toţi actorii intersaţi, vor fi distribuite pe reţele de comunicare şi
media.
Selecţie. Criteriul de bază al selecţiei va fi: „primul venit-primul servit”.
Pentru cazurile de solicitări multiple, la aceeaşi categorie, va preleva: notorietatea actorului local,
varietatea şi bogăţia ofertei ce va prezenta teritoriul GAL CEAHLAU, capacitatea de transfer de bune
practici către GAL-urile partenere, de a învăţa din experienţa altor regiuni, stimularea/sprijinirea
inovaţiei, dobândirea de noi competenţe.
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