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INTRODUCERE 

 

 Broşura Bune practici prezintă proiectele din teritoriul GAL 
Dealurile Târnavelor, finalizate sau în curs de implementare la data 
realizării acestui material (începutul lunii august 2015), cu finanŃare prin 
PNDR 2007-2013, axa IV LEADER, Măsura 41- Implementarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală. Aceste proiecte pot fi un model şi um 
imbold pentru alŃi potenŃiali beneficiari ai investiŃiilor în mediul rural din 
următoarea perioadă de programare.  
 
 Prima parte a broşurii este dedicată beneficiarilor privaŃi din 
sectorul agricol şi non-agricol, care implementează proiecte prin Măsurile 
112L, 121L, 312L şi 313L din Strategia de dezvoltare locală a GAL 
Dealurile Târnavelor. Le-am dat ocazia acestor beneficiari să-şi prezinte 
singuri proiectele, să vorbească despre provocările, aspectele pozitive şi 
greutăŃile implementării proiectelor prin programul LEADER din PNDR 
2007-2013.  

 Partea a doua a broşurii prezintă proiectele finanŃate prin Măsura 
322L – Renovarea şi dezvoltarea satelor din Strategia de Dezvoltare 
Locală a GAL Dealurile Târnavelor, implementate de beneficiari publici 
din judeŃele Mureş şi Sibiu, respectiv cele opt comume membre GAL DT: 
Albeşti, Apold, Biertan, Daneş, Laslea, Nadeş, Saschiz şi Vînători.  
Majoritatea acestor investiŃii vizează dezvoltarea activităŃilor culturale în 
comunităŃi prin reabilitare şi/sau dotare de cămine culturale, precum şi 
înfiinŃarea şi dotarea serviciilor de întreŃinere drumuri comunale.  

 În ultima parte a broşurii este descris, pe scurt, proiectul de succes 
,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural” implementat de 
GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Podişul Mediaşului 
(coordonator) şi GAL Microregiunea Hârtibaciu prin Măsura 421- 
Implementarea proiectelor de cooperare . Un proiect în spiritul 
programului LEADER,  cu o valoare financiară mai mică dar cu impact 
mare în demersul de punere în valoare a patrimoniului cultural local, prin 
implicarea producătorilor, meşteşugarilor, antreprenorilor locali şi a ONG-
urilor care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor.  
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