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Pe lângă invitații 
amintiți, la conferință au 
mai participat primarul 
comunei 1 Decembrie, 
 Gheorghe Petre – gazda 
evenimentului -, primarul 
comunei Copăceni, Ionuț 
Marin, primarul comunei 
Vidra, Marian Tudor și Io-
nel Scrioșteanu, directorul 
de cabinet al președintelui 
CJ Ilfov, Marian Petra-
che. Au mai fost prezenți 
și reprezentanți ai  MADR 
și OJFIR Ilfov, Andreea 
Volschi (Autoritatea de 
Management), respectiv 
Diana Porumb.

Bani europeni 
pentru 
întreprinzători

Asociația GAL Sabar 
Ilfov-Sud este un grup de 
acțiune locală format din 26 
de membri: 5 reprezentanți 
ai administrației publice lo-
cale – 4 UAT-uri (Vidra, 1 
Decembrie, Copăceni și 
Dărăști-Ilfov), alături de 
Consiliul Județean Ilfov, iar 
21 sunt reprezentanți ai 
mediului privat, dintre care 
3 asociații și o cooperativă 
agricolă. Așa cum a arătat 
directorul acestui GAL, So-
rin Stroe, asociația își pro-
pune să ofere oportunități 
de finanțare întreprinzăto-
rilor care își desfășoară ac-
tivitatea pe teritoriul ce-
lor patru UAT-uri amintite. 
Așadar, proiectele pot fi de-
puse doar de persoane juri-
dice care își desfășoară ac-
tivitatea pe teritoriul celor 
4 UAT-uri membre ale GAL 
Sabar, cu o suprafață de 
114,27 kmp și o populație 
de 23.490 de locuitori.

Obiectiv – 
creșterea calității 
vieții

Sorin Stroe le-a pre-
zentat celor prezenți opor-
tunitățile de finanțare și 
obiectivele acestui proiect 

finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), în cadrul 
Domeniului de Intervenție 
6B, „Încurajarea dezvoltă-
rii locale în zonele rurale”.

„Prioritățile identificate 
la nivelul teritoriului în ur-
ma consultării tuturor par-
tenerilor din acest proiect 
și a comunităților locale din 
zonă constau în diversifica-
rea activităților economice 
locale pe segmentul non-
agricol, dezvoltarea și di-
versificarea activităților 
agricole și investiții în in-
frastructura socială. Obiec-
tivul îl reprezintă creșterea 
calității vieții locuitori-
lor din zona amintită”. 
În acest scop, Grupul de 
Acțiune Locală va imple-
menta 7 măsuri prin care 
se pot accesa fonduri ne-
rambursabile prin PNDR: 
Măsura 2.1 „Moderniza-
rea exploatațiilor agrico-
le”, Măsura 3.1 „Promova-
rea formelor asociative”, 
Măsura 3.2 „Implementa-
rea schemei de calitate”, 
Măsura 6.1 „Dezvoltarea 
de activități non-agrico-
le”, Măsura 6.2 „Dezvolta-
rea infrastructurii de ser-
vicii destinate producă-
torilor locali”, Măsura 6.3 
„Modernizarea infrastruc-
turii sociale” și Măsura 
6.4 „Incluziunea socială a 
minorităților”.

Trei măsuri pot fi 
deja accesate din 
data de 11.12.2017

Așadar, în data de 5 
decembrie a fost anunțată 
deschiderea a trei măsuri 
din cele 7 amintite: Măsu-
ra 2.1, Măsura 6.1 și Mă-
sura 6.2. Proiectele vor pu-
tea fi depuse în perioada 
11.12.2017-11.14.2018. 

Măsura 2.1 va bene-
ficia de o finanțare totală 
de 173.951,37 de euro, iar 
suma maximă nerambur-
sabilă care poate fi acor-
dată este de 50.000 euro/
proiect sau de maximum 
80.000 euro/proiect pen-
tru cele sub formă asoci-
ativă. Aceste finanțări re-
prezintă 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, care 
constau în construcția, ex-
tinderea modernizarea și 
dotarea construcțiilor din 
cadrul fermei, amenajarea 
și dotarea spațiilor de des-
facere și comercializare, în 

cadrul unui lanț alimentar 
integrat, achiziționarea, 
inclusiv prin leasing, de 
mașini, utilaje și echipa-
mente noi, de mijloace de 
transport compacte, pre-
cum și achiziționarea sau 
dezvoltarea de software și 
achiziționarea de brevete, 
licențe, drepturi de autor 
și mărci. 

Măsura 6.1 va avea o 
alocare financiară totală de 
441.292,90 euro, iar suma 
maximă nerambursabi-
lă, reprezentând 90% din 
valoarea cheltuielilor eligi-
bile, va fi de 70.000 euro/
proiect. Această finanțare 
se adresează proiecte-
lor din următoarele dome-
nii: activități productive, 
activități meșteșugărești, 
activități turistice și furni-
zare de servicii.

Piață de Gros, în 
comuna Vidra

Pentru Măsura 6.2 

au fost alocată suma de 
184.823,34 de euro, iar 
suma maximă nerambur-
sab i lă ,  reprezentând 
100% din valoarea chel-
tuielilor eligibile, va fi tot 
de 184.823,34 de euro/
proiect. Măsura se adre-
sează, în acest caz, ce-
lor 4 UAT-uri și Consiliului 
Județean, care au ca pro-
iect construirea unei Piețe 
de Gros în comuna Vidra, 
și amenajarea unui drum 
care să lege DN 5 de acest 
obiectiv. „Împreună cu co-
legii mei din localitatea 
1 Decembrie, Copăceni 
și Dărăști am hotărât ca 
în cadrul acestui proiect 
ca, pe raza localității Vi-
dra, să construim o Piață 
de Gros destinată produ-
cătorilor agricoli din cele 
4 localități. Va fi singurul 
proiect pe care îl vor de-
pune UAT-urile. O vom fa-
ce împreună pentru că în 
cele patru localități amin-
tite sunt producători de 

legume, de flori, producă-
tori agricoli la modul ge-
neral. Dorim să venim în 
sprijinul  acestor produ-
cători cu această piață, 
intenționăm să asfaltăm 
un drum interjudețean în-
tre DN 5 și DJ 401, împre-
ună cu Consiliul Județean, 
care să asigure un acces 
corespunzător la această 
piață”, a precizat prima-
rul comunei Vidra, Mari-
an Tudor.

Anunțul acestuia a 
fost susținut și de ceilalți 
doi primari prezenți la eve-
niment, Gheorghe Petre și 
Ionuț Marin. „Am hotărât 
noi, primarii celor 4 co-
mune, să ne abținem de 
la depunerea de proiec-
te, pentru că ne-am pro-
pus să canalizăm fondu-
rile de care dispunem că-
tre întreprinzătorii privați, 
mai exact, către dumnea-
voastră. Așadar, majorita-
tea banilor va ajunge la 
micii producători”, a subli-
niat Gheorghe Petre.

La rândul său, Ionuț 
Marin, primarul comu-
nei Copăceni, a arătat 
că,  „Investiția în Piața 
de Gros și drumul respec-
tiv se vor dovedi benefice 
pentru producători, dar, 
așa cum au spus omolo-
gii mei, cel mai important 
este să-i sprijinim să ac-
ceseze fondurile pe mi-
cii întreprinzători. Eu cred 
că nu UAT-urile trebuie 
să dezvolte pe spinarea 
acestui GAL. Haideți să vă 
dezvoltăm pe dvs. și după 
aceea pe noi!”

Oportunități de dezvoltare locală, în patru localități ilfovene

GAL Sabar Ilfov-Sud a lansat primele 
trei măsuri
Marți, 5 decembrie, reprezentanții Grupului 
de Acțiune Locală (GAL) Sabar Ilfov-Sud, una 
dintre cele patru astfel de asocieri înființate 
județul Ilfov, au organizat o conferință 
de informare a întreprinzătorilor de pe 
teritoriul acestei organizații, care cuprinde 
comunele Vidra, 1 Decembrie, Copăceni și 
Dărăști-Ilfov. Cu această ocazie, directorul 
acestui GAL, Sorin Stroe, a anunțat lansarea 
primelor trei măsuri, prin care micii 
întreprinzători vor putea accesa fonduri 
europene nerambursabile, în cadrul PNDR, 
cu ajutorul cărora își vor putea dezvolta 
afacerea, sau vor putea înființa altele noi.

Andrei Dumitru

Sedilul din comuna Vidra al GAL Sabar Ilfov-Sud

Echipa de management a GAL Sabar Ilfov-Sud.

Primarii Ionuț Marin (Copăceni), Gheorghe Petre (1 Decembrie), Ionel 
Scrioșteanu (CJ Ilfov) și primarul Marian Tudor (Vidra)


