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MISIUNE
Beneficiar al sub-măsurii 431.2 din PNDR 2007-2013, parteneriatul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul
Posadelor este un factor important în dezvoltarea dinamică a teritoriului.
Succesul implementării programului Leader 2007-2013 reflectă capacitatea de dezvoltare la nivel
local, colaborarea armonioasă a partenerilor publici și privaţi, implicarea necondiționată a tuturor actorilor
locali. Inițiativele susținute nu ar fi putut prinde viață fără ajutorul Leader, demonstrând astfel importanța și
efectul de levier al acestui program. Sprijinul financiar rambursat efectiv beneficiarilor de proiect a
reprezentat 88,95% din valoarea publică alocată inițial de 2.285.000 euro, sectorul privat consumând peste
65% din fondul alocat.
Beneficiar în noua perioadă programatică Leader, parteneriatul este garanția unei dezvoltări
durabile, coerente și sinergice a teritoriului, urmărind îndeplinirea unei viziuni comune.
Teritoriul dispune de atu-uri incontestabile, se bazează pe un potențial și resurse locale ce trebuiesc
conservate și puse în valoare, dorind să-și afirme atractivitatea și, în acelasi timp, să poată îmbunatăți
condițiile de viață pentru locuitorii săi.
Experienţa acumulată susține parteneriatul în ceea ce privește implementarea unei noi
strategii Leader. Instrument de intervenție în reducerea dezechilibrelor economice și sociale la nivel de
teritoriu, noua strategie va soluționa nevoi reale, printr-o abordare inovatoare și specifică, de jos in sus,
completând efectele implementarii strategiei anterioare.
Viziunea parteneriatului răspunde obiectivelor de dezvoltare rurală din PNDR 2014-2020,
principalele obiective previzionate conduc la atingerea unor deziderate ca reducerea sărăciei și dezvoltarea
economică a teritoriului, creșterea viabilității exploatatiilor și a tuturor tipurilor de agricultură și promovarea
tehnologiilor inovatoare, promovarea și valorificarea potențialului teritoriului precum și îmbunătățirea
condițiilor de viață și favorizarea incluziunii sociale .
Astfel, pot fi continuate în SDL 2014-2020 o parte dintre acțiunile din SDL 2007-2013 care au adus
plus-valoare în teritoriu și pot fi abordate și unele acțiuni noi. Mai mult, parteneriatul a decis să multiplice și
promoveze conceptul LEADER în abordarea inovativă a unor probleme specifice teritoriului (ex. incluziunea
socio-economică a cetățenilor români de etnie romă din teritoriul GAL).
Principalele obiective de dezvoltare rurală previzionate a fi atinse ca urmare a implementării
LEADER 2014-2020 în teritoriu sunt Dezvoltarea economică a teritoriului GAL, crearea de locuri de muncă și
încurajarea competitivității agriculturii din teritoriul GAL. Măsurile propuse în SDL contribuie în mod direct la
îndeplinirea obiectivelor, priorităților și DI ale UE în materie de dezvoltare rurală și implicit, la domeniile de
intervenție ale acestora.
Strategia stabilește obiective de dezvoltare generatoare de valoare adăugată; în SDL nu există nici
o măsură dedicată adresată partenerilor publici, noua SDL încurajând sectorul privat, dezvoltarea
economică a teritoriului și crearea de locuri de muncă.

SDL urmărește dezvoltarea sectorului economic în acord cu potențialul teritoriului și resursele
umane existente (în special persoane defavorizate și minorități) precum și competitivitatea agriculturii în
strânsă legătură cu stimularea tinerilor și dobândirea unor competențe.
Măsurile propuse crează un instrument de dezvoltare compact, complementar și sinergic ce reflectă
nevoile teritoriului, având ca scop:
- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în teritoriul GAL;
- Stimularea și sprijinirea inițiativelor private, în toate domeniile de activitate;
- Reducerea riscului de excluziune socială;
- Punerea în valoare a patrimoniului de mediu, cultural și turistic;
- Valorificarea resurselor locale si promovarea specificitatii locale;
- Creșterea vizibilității produselor din teritoriul GAL;
- Creșterea investițiilor în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare
pentru desfășurarea de activități agricole moderne;
- Creșterea productivității terenurilor;
- Creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin procesarea lor;
- Reîntinerirea generațiilor de fermieri;
- Cunoștințe adecvate în rândul tinerilor fermieri.
Parteneriatul este deschis proiectelor ce vizează cooperarea, intenționând să implementeze acțiuni
și activități specifice care să contribuie la îndeplinirea priorităților strategice. Intențiile de cooperare se vor
materializa atât la nivel național cât și transnațional, parteneriatul bazându-se pe experiența și succesul unui
proiect deja implementat cu GAL Pays de la Valee de Montlucon et du Cher (Franța), proiect exemplu de
bună practică în rețeaua internațională LEADER1.
Proiectele de cooperare vor viza acțiuni care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor din SDL,
urmărind să valorifice și promoveze resursele și specificul local, facilitând accesul la informații și idei noi, la
stimularea și sprijinirea inovării și la dobândirea unor noi aptitudini.

