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ASOCIATIA GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA "VALEA IALOMIJEI"

Grupul de Actiune Locala "Valea lalomitei" impreuna cu Grupul de Actiune Locala
"Bucegi-Leaota" deruleaza proiectul de cooperare cu titlul "Promovarea turismului si a
produselor agricole/traditionale de pe teritoriul Valea lalomitei si Bucegi - Leaota", avand ca
principale activitati urmatoarele:
Activitatea 1. Organizare si desfasurare sesiune de instruire.
Activitatea 2. Organizare si desfasurare targ de promovare a turismului si a produselor
agricole/traditionale.
Activitatea 3. Promovarea turismului si a produselor agricole/traditionale prin realizarea
si distribuirea de brosuri comune.

Procedura de selectare a participantilor Ia sesiunea de instruire
Grupul tinta pentru organizarea sesiunii de instruire va fi selectat conform urmatoarei
proceduri. Astfet se vor parcurge urmatoarele etape:
../ ldentificare grup tinta, asa cum a fost acesta descris in cadrul proiectului de cooperare:
o

Cate 10 liderVactori locali ce au domiciliuV sediul sociaV punctul de lucru pe
teritoriul GAL-urilor si care activeaza in domeniul vizat de tematica comuna a
proiectului de cooperare sau isi doresc sa activeze in acest domeniu.

o

Cate 2 reprezentanti ai GAL-urilor implicate in implementarea proiectului de
cooperare .

../ Realizarea unei baze de date Ia nivelul fiecarui GAL cu date culese din registrele
Primariilor cu privire Ia: persoane ce au domiciliuV sediul sociaV punctul de lucru pe
teritoriul GAL-urilor si care activeaza in turism, agricultura sau mestesugarit .
../ Transmiterea invitatiilor de participare Ia seminar cu mentiunea confirmarii intentiei de
a participa. In paralel pe site-ul GAL se va posta un anunt cu privire Ia aceasta activitate,
astfel incat toti cei interesati sa poata avea acces Ia informatie. In cazul in care sunt mai
multi actori locali ce corespund cerintelor se va face o selectare a acestora in functie de
notorietatea pe care acestia o detin in teritoriul GAL.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL.Ji "VALEA IALOMIJEI"
COM UNA ~OTANGA, JUD . DAMBOVITA
STR. PREOT ABRAMESCU, NR.4 .
tel efon / fa x (004)0245-229343
e -mail: valeaia lomiteigal @yahoo.co m
web: www.vo lnlolomlte ln l.ro

* *** *
*
* *** *

*

"IIOUCT FIHAHTAT D(
UNIUN£A EUIIOPEAN.4

ASOCIATIA GRUPUL DE ACJIUNE LOCALA "VALEA IALOMIJEI"

Procedura de selectare a participantilor Ia targ
Grupul tinta pentru organizarea targului va fi selectat conform urmatoarei proceduri. Astfel, se
vor parcurge urmatoarele etape :
./ ldentificarea grupului tinta, asa cum a fost acesta definit prin proiectul de cooperare:
o

LiderVactori locali ce au domiciliuV sediul sociaV punctul de lucru pe teritoriul
GAL-urilor si care activeaza in turism, agricultura sau mestesugarit si orice
persoana interesata de a accesa piata serviciilor turistice si a produselor
agricole/traditionale.

o

La aceasta activitate vor participa cate 10 expozanti de pe teritoriul fiecarui GAL.

./ Realizarea unei baze de date Ia nivelul fiecarui GAL cu date culese din registrele
Primariilor cu privire Ia: persoane ce au domiciliuV sediul sociaV punctul de lucru pe
teritoriul GAL-urilor si care activeaza in turism, agricultura sau mestesugarit .
./ Transmiterea invitatiilor de participare Ia seminar cu mentiunea confirmarii intentiei de
a participa. In paralel pe site-ul GAL se va posta un anunt cu privire Ia aceasta activitate,
astfel incat toti cei interesati sa poata avea acces Ia informatie. In cazul in care sunt mai
multi actori locali ce corespund cerintelor se va face o selectare a acestora in functie de
notorietatea pe care acestia o detin in teritoriul GAL. Se va insista pe participarea
actorilor care au produse traditionale, eco, a celor care promoveaza un turism durabil
prin promovarea protectie mediului si a mostenirii culturale .
Pe teritoriul GAL se gasesc urmatoarele prod use traditionale:
GAL VALEA IALOMITEI:
o

Sue de mere, fructe, tuica de Pietrari si produse din rachita si/ sau lemn.

Procedura de selectare a actorilor principali ai brosurilor de
promovare
Se va realiza o brosura cu tematica comuna "Promovarea turismului si a produselor
agricole/tradit ionale de pe t eritoriul Valea lalomitei si Bucegi - leaota" . In cadrul acestei
brosuri vor fi prezentati actori din teritoriul celor doua GAL-uri, actori ce reprezinta exemple de
bune practice pentru doemniul in care activeaza.
Alegerea acestora se face avand ca punct de plecare baza de date completata in vederea
selectarii grupului tinta pentru activitatea de seminar. La aceasta se adauga ceea ce s-a punctat
in cadrul atelierului de lucru. Participantii Ia targ se vor regasi in paginile brosurii de promovare.
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