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COMUNICAT DE PRESĂ 
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu  (~GAL MH)  

Anunţă începerea elaborării strategiei de dezvoltare locală, etapa 2016 -2020 
 

 „Hotărâm viitorul cu tine!” este deviza GAL MH în această perioadă. 
 
Ieri, 02.03.2016, în sala mare de ședințe a Primăriei din Agnita, a avut loc lansarea 

oficială a proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” a 
GAL Microregiunea Hârtibaciu.  
 

Teritoriul GAL MH este format din orașul Agnita și 14 comune (Alțâna; Bîrghiș, 
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica 
Mare, Șelimbăr, Vurpăr).  
 

Proiectul, cu finanțare europeană, în valoare totală de 14.250 de euro fără TVA, are în 
vedere realizarea strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Microregiunea Hârtibaciu pentru 
perioada 2016-2020.  
 

Elaborarea strategiei va avea la bază consultarea teritoriului Microregiunea Hârtibaciu. 
Începand cu această săptămână, cetățenii din cele 14 comune și din orașul Agnita, vor fi 
informați în legătură cu derularea proiectului. Consultarea cetățenilor se va realiza prin 
intermediul a 1.200 de chestionare, în cadrul cărora cetățenii hârtibăceni, în spiritul LEADER, 
vor identifica problemele comunităților din care fac parte și vor propune propriile proiecte de 
dezvoltare pe care le vor realiza cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene. În urma 
consultării teritoriului, partenerii GAL vor stabili direcțiile strategice de dezvoltare ale 
Microregiunii Hârtibaciu și își vor aproba propria strategie de dezvoltare pentru perioada 
2016-2020.  
 

În luna aprilie 2016, strategia de dezvoltare, în valoare de peste 2,2 milioane de euro, 
va fi depusă spre finanțare în cadrul Sub-masurii 19.2 a PNDR 2014-2020 și va concura cu 
celelalte strategii de dezvoltare ale celor peste 140 de GAL-uri din țară. 
 

GAL MH, realizează în prezent, cea de-a doua strategie de dezvoltare a teritoriului. 
Prima strategie, realizată tot cu sprijin financiar european, în anul 2010, a adus in teritoriu 
cca 2.500.000 de euro. Prin intermediul fondurilor europene câștigate de GAL Microregiunea 
Hartibaciu, au fost realizate și implementate cu succes, până la sfarșitul anului 2015, un 
număr de 59 de proiecte în domeniile agricol, servicii, producție și turism.  

 
Participă și tu, „Sa ai randuiala ta!” 

 
Elena Curcean - Manager - GAL Microregiunea Hartibaciu 


