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GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ŞI BARCĂULUI 

 

Lansarea PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ prin intermediul  

Programului ”LEADER”  
 

 

          G.A.L. Valea Crasnei şi Barcăului, constituită prin asocierea a 11 unităţi 

administrative  (10 comune din Sălaj: Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Măerişte, 

Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vârşolţ, şi comuna Balc, judeţul 

Bihor), a accesat programul ”LEADER” prin care se urmăreşte dezvoltarea 

durabilă a mediului rural, prin implementarea unor proiecte în domeniul agricol, 

turism, economie, cultură şi patrimoniu cultural.  
Cele 11 unităţi administrativ teritoriale asociate au încheiat parteneriate cu 23 de actori 

locali (asociaţii, ONG-uri, agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile), în total 

34 de parteneri în cadrul proiectului, astfel că s-a reuşit întocmirea unei strategii de 

dezvoltare a zonei pe termen lung, având la bază ample analize diagnostic şi analiza 

SWOT efectuate în ultimii doi ani, pentru identificarea corectă şi exactă a oportunităţilor 

de dezvoltare. Printre parteneri se numără şi Grupul de Iniţiativă Bethel al Rromilor din 

Crasna, Asociaţia Culturală ”Banffy” din Boghiş, Composesoratul Camăr – reprezintă 

interesele deţinătorilor de păduri, iar Asociaţia Cserey Farkas, Asociaţia Telecentru Tek 

Carastelec şi Asociaţia Petofi Sandor au ca scop şi domeniu de activitate protecţia 

mediului. Sectorul economic este reprezentat de 11 întreprinderi. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.398.274 de euro, din care 2.849.999,00 

reprezintă contribuţia FEADR. 

De reuşita Planului de Dezvoltare Locală se vor bucura peste 36 de mii de locuitori, 

fiind prevăzute pentru implementare în cadrului programului ”LEADER” 24 de proiecte 

locale şi două proiecte de cooperare naţională şi internaţională în domeniul 

turismului. 

 Grupuri ţintă: - fermieri de semi-subzistenţă (vor fi sprijiniţi prin 

implementarea măsurilor 112, 121, 141, 421, 312,313) 

               - tinerii (50% dintre proiecte vor avea ca beneficiari tinerii)     

                              -  protecţia mediului ( în cadrul Planului, 40% dintre proiecte 

cuprind acţiuni pentru protecţia mediului – investiţii în surse regenerabile, tehnologie 

verde, beneficiari de plăţi agro-mediu).  

G.A.L. Valea Crasnei şi Barcăului doreşte să stimuleze cooperarea şi parteneriatul în 

interiorul Grupului, astfel că vor fi sprijinite şi proiectele  depuse de formele asociative 

sau grupuri de producători.  



Programul Leader reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare punând 

bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementarea 

strategiilor locale de dezvoltare, în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, a 

dezvoltării mediului economic şi a îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţii locale. 

Zona Valea Crasnei şi Barcăului este favorabilă atât creşterii animalelor, cât şi 

dezvoltării agro-turismului şi protecţiei mediului. Diferenţa faţă de alte proiecte 

este că, prin programul ”LEADER”, dezvoltarea teritoriului este programată şi 

implementată de actorii locali, nu de la centru spre teritoriu. Aceştia vor fi factori 

decizionali şi vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale 

delimitate în care vor acţiona.  
Au fost organizate 20 de întâlniri în vederea pregătirii planului de Dezvoltare Locală la 

care au participat un total de 415 persoane. Strategia a fost validată în luna aprilie 2012.  

           OBIECTIVE:  – Valorificarea resurselor capabile să producă o dezvoltare locală 

echilibrată; 

 Ridicarea standardului de viaţă, crearea de noi locuri de 

muncă; 

 Îmbunătăţirea mediului de afaceri la nivelul Regiunii 

G.A.L. Valea Crasnei şi Barcăului; 

 Creşterea atractivităţii regiunii pentru investitori; 

 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale de a 

dezvolta potenţialul economic local şi regional; 

 Diminuarea nivelului sărăciei. 

 

Contact 
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