INTRODUCERE
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin instrumentul LEADER este
necesară pentru promovarea de jos în sus a iniţiativelor și activităţilor de dezvoltare de
către cele 24 de comunităţi locale, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul
endogen, identificate la nivelul teritoriului LEADER ”Csík”. Spaţiul rural vizat încă se mai
confruntă cu numeroase carenţe și dezechilibre în ciuda faptului că în ultimii ani s-au
derulat mai multe programe de finanţare din fonduri publice1.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată cu efortul conjugat al partenerilor
locali din sectorul public și privat. Din analiza situaţiei a reieșit nevoia de dezvoltare de tip
integrat și inovativ, în vederea rezolvării în comun a unor probleme de importanţă locală,
de dezvoltare echilibrată a comunităţilor locale, vitală pentru accelerarea evoluţiei
structurale a celor 24 comunităţi. De asemenea, este nevoie de întărirea guvernanţei locale
în termeni de capacitate de gestionare a problemelor și nevoilor locale, ca actorii interesaţi
din zonele rurale să fie mai bine informaţi și stimulaţi în legătură cu posibilitatea de a se
implica în mai mare măsură în procesul de dezvoltare a propriilor comunităţi locale.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonei va contribui la realizarea unei dezvoltări
dinamice sprijinite de o strategie de dezvoltare locală elaborată, implementată şi
administrată de reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală LEADER ”Csík”. Inovarea în
cadrul abordării LEADER va conduce la adaptarea nevoilor la cerinţele contextului local.
Pe lângă cele șapte principii fundamentale ale abordării LEADER, planul de acţiune se
bazează pe următoarele principii adiţionale:
 Principiul complementarităţii, abordarea concomitentă prin intermediul dimensiunilor
social, economic, cultural, ecologic și de guvernanţă, consolidându-le reciproc,
contribuind astfel și la respectarea obiectivelor transversale;
 Principiul cercetării și aprecierii - în spiritul căruia în procesul implementării SDL, GAL
LEADER “Csík” apreciază și evaluează schimbările economice și sociale intervenite.
Folosește în mod sistematic resursele intelectuale și de cercetare în scopul atingerii
scopurilor pe care și le-a propus;
 Principiul eficienţei managementului instituţiilor, în spiritul căruia, bazându-se pe
rezultatele obţinute, dezvoltă în continuare reţeaua instituţională în scopul atingerii
obiectivelor propuse, reînnoiește treptat managementul reţelei instituţionale pentru ca
aceasta să reacţioneze flexibil la schimbările intervenite și să dea răspunsuri adecvate
la noile provocări;
 Principiul concentrării resurselor, în spiritul căruia GAL va concentra fondurile asupra
proiectelor bine fundamentate, cu șanse de reușită, durabile, cu efect multiplu asupra
beneficiarilor.
În demersul nostru ne bazăm pe cooperarea actorilor sociali și economici, care pe lângă
avantajele de ordin economic, urmărește dezvoltarea durabilă a resurselor din regiune,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, protecţia valorilor naturale și culturale. Prioritizarea
obiectivelor în prisma alocării fondurilor este: îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea
economică și sprijinirea cooperării între actorii sociali și economici.
Prin SDL se urmărește încurajarea iniţiativelor locale, consolidarea parteneriatului și a
cooperării multisectoriale (dezvoltare instituţională nouă, inovatoare), împărtășirea
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informaţiilor, valorilor și crearea mediului de încredere între actorii locali, constituirea unui
capital social valoros care combinat cu capitalul natural extrem de bogat de care dispune
zona vor genera premisele schimbărilor dorite. Deasemeni prin implementarea strategiei se
dorește sporirea capacităţii de gestionare strategică și a capacităţii administrative ale
actorilor din mediul rural pentru o mai bună guvernanţă. Conservarea valorilor naturale,
construite și spirituale în vederea menţinerii identităţii locale, a sentimentului apartenenţei
la comunitate reprezintă deasemeni un deziderat asumat al parteneriatului.
Pentru realizarea obiectivelor enunţate în vederea inducerii schimbărilor propuse, SDL-ul se
bazează și pe cooperarea cu alte GAL-uri din zonă și/sau din ţară și/sau din străinătate în
domeniile și pentru rezolvarea nevoilor identificate în strategie. Intenţionăm să depunem
proiecte de cooperare finanţate prin sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea
activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală” pentru a beneficia de asistenţă
tehnică pregătitoare pentru proiecte de cooperare cât și pentru activităţi de cooperare care
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din SDL. Vom folosi în acest sens experienţa
dobândită în perioada precedentă de planificare în domeniul cooperării prin participarea la
două proiecte de cooperare transnaţionale și o cooperare interregională, care în pofida
faptului că nu a obţinut finanţare, reprezintă un bun punct de plecare. Domeniile în care
intenţionăm să întreprindem acţiuni de cooperare sunt cele care contribuie la diversificarea
activităţilor economice, sprijinirea conservării patrimoniului rural material și imaterial,
stimularea activităţilor economice, creșterea atractivităţii teritoriilor LEADER participante
în proiectele de cooperare și orice alte proiecte menite să stopeze migraţia forţei de muncă
și sprijină dezvoltarea echilibrată a zonei/zonelor.
Un accent deosebit se va acorda creării de reţele și a multiplicării rezultatelor, care sunt
elemente esenţiale pentru a putea răspunde unor cereri noi crescânde de reînnoire prin
tradiţie în teritoriul LEADER. Reînnoirea poate urma mai multe căi dintre care două le
considerăm inovative și anume descoperirea unor resurse noi și respectiv folosirea acestora
întro manieră nouă precum și redescoperirea resurselor tradiţionale și folosirea lor după
cerinţele vieţii cotidiene.
Un alt element important al planificării este că pe teritoriul GAL LEADER “Csík”
funcţionează din anul 2000 trei asociaţii micro-regionale care au constituit grupul de
iniţiativă al GAL încă din perioada precedentă. În România, nivelul NUTS 4, nivelul
microregiunilor, nu a fost încă organizat. Microregiunile se formează pe baza parteneriatului
voluntar al unor entităţi reprezentând atât sectorul public cât și cel economic și cel
asociativ, ca structuri planificare- dezvoltare în cadrul unor programe sau proiecte,
urmărind obiective comune în folosul comunităţilor. Având o structură organizatorică similar
ca și GAL-urile cu scopuri și obiective îndreptate spre dezvoltarea economică și socială,
oferă sprijin în implementarea și monitorizarea SDL-lui, asigură feed-back și au un efect de
sinergie pentru activitatea GAL-lui.
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