
In cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului Actiune Locala Ecoleg Olt 

Dunare, sprijinul pentru dezvoltarea rurala va contribui la atingerea obiectivelor generale asa 

cum au fost ele definite in cadrul general al Politicii Agricole Comune (Reg. UE nr. 

1305/2013, art 4): 

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

 

Obiectivele specifice pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul Grup de 

Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare vor urmari: 

 Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si 

intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de 

munca in spatiul rural si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban; 

 Crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, 

infrastructura fizica locala la scara mica si serviciile de baza; 

 Cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, în special a 

tinerilor; 

 Imbunatatirea incluziunii sociale, inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/ etnice, 

protejarea si conservarea patrimoniului natural si cultural rural; 

 Consolidarea potentialului economic al regiunii important pentru stoparea cresterii 

somajului, in special in randul tinerilor si al femeilor; 

 Incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-

economica teritoriala. 

 Infiintarea sau dezvoltarea producatorilor agricoli, dupa care constituirea acestora in 

forme asociative pentru deschiderea unor noi oportunitati de dezvoltare economica prin 

atragerea unor avantaje locale sau chiar la nivelul teritoriului Asociatiei si folosirea 

puterii colective in scopul cresterii prosperitatii membrilor, a familiilor lor si a 

comunitatii din care fac parte. 

 SDL respecta caracterul unic al teritoriului GAL, fiind identificate solutii locale integrate 

si creative pentru problemele manifestate la nivel local; 

 Flexibilitate in aplicarea conceptului de inovare in functie de specificul local; 

 Schimburi de experienta si bune practici inter-teritoriale si transnationale; 

 Crearea si pastrarea locurilor de munca in zonele LEADER; 

 Imbunatatirea egalitătii de sanse pentru tineri, femei, persoane in varsta, persoane cu 

dizabilitati si membrii minoritatilor. 

Plecand de la obiectivele planificate a fi realizate, la nivelul teritoriului Grup de 

Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare, LEADER genereaza valoare adaugata prin :  


