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Asociația Sargeția GAL 1  are 
un număr de 95 de membri, fi-
ind constituită prin asocierea  a 
17 UAT din județul Hunedoara  
și 1 UAT din județul Arad, după 
cum urmează: Comunele Balșa, 
Băcia, Beriu, Boșorod, Brăniș-
ca, Burjuc, Gurasada, Hărău, 
Ilia, Mărtinești, Orăștioara de 
sus, Petriș (jud. Arad), Rapoltu 
Mare, Șoimuș, Turdaș, Vorța, 
Zam și orașul Geoagiu, precum 
și din 59 reprezentanți ai mediu-
lui privat, 15 asociații și 3 mem-
brii fondatori. Scopul Asociației 
constă în atragerea de finanțare 
nerambursabilă pentru inițiati-
vele private de dezvoltare eco-
nomică și socială din teritoriul 
GAL, precum și pentru proiecte 
de infrastructură la scară mică 
dezvoltate de autoritățile publi-
ce locale. Teritoriul acoperit de 
„Asociația Sargeția GAL 1” ocu-
pă o suprafață de 1893,85 km2 
din centrul județului Hunedoa-
ra, pornind din centru est (co-
muna Orăștioara de Sus), conti-
nuând spre nord-estul (comuna 
Balșa) și nord-vestul județului, 
întinzându-se și în județul Arad 
până în comuna Petriș, având o 
populație de 37.660 locuitori.

Parteneriatul asociației a fost 
reînnoit în luna martie 2016, 
dată după care s-a elaborat și 
s-a depus la MADR București 
Strategia de Dezvoltare Locală 
în cadrul axei LEADER din PNDR 
2014-2020.

Strategia de Dezvoltare Locală 
a fost aprobată în luna August 
2016 cu o valoare totală de 
3.292.067,31 euro, iar din luna 
septembrie 2016 Asociația Sar-
geția GAL 1 a fost autorizată să 
funcționeze ca Grup de Acțiune 
Locală.

La sfârșitul anului 2016 a fost 
semnat Contractul de finanțare 
nerambursabilă cu AFIR, iar în 
cursul anului 2017 au fost deru-

late activitățile specifice prevă-
zute în Contractul de finanțare 
și anume: activități de animare 
a teritoriului constând în vizite 
în teritoriul GAL, seminarii de 
prezentare și promovare a mă-
surilor de finanțare, participare 
la târguri și evenimente locale, 
distribuire de mape de prezen-
tare, broșuri și pliante cu con-
ținut tehnic privind accesarea 
măsurilor din SDL. În paralel, au 
fost desfășurate activitățile de 
elaborare a ghidurilor solicitan-
tului, a formularelor și a anexe-
lor acestora pentru măsurile din 
SDL și pentru lansarea apeluri-
lor de selecție în vederea depu-
nerii cererilor de finanțare.

În vara anului 2017, Asocia-
ția Sargeția GAL 1 a ales noul 
Consiliu Director, format din 19 
membrii, cu reprezentativitate 
deplină în teritoriul GAL, în ca-
litate de Președinte al acestuia 
a fost ales domnul Albu Weber 
Lucian Mihael - primar al comu-
nei Hărău, județul Hunedoara.

În cursul anului 2017 au fost 
lansate apeluri de selecție pen-

tru 6 dintre cele 10 măsuri pre-
văzute în Strategia de Dezvolta-
re Locală și anume:

M1 - Dezvoltarea satelor și 
servicii de bază pentru crește-
rea calității vieții în teritoriul 
GAL-adresată beneficiarilor pu-
blici(UAT).

M2 - Înființarea de activități 
neagricole în teritoriul GAL- 
adresată beneficiarilor privați.

M3 - Crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole în teritoriul 
GAL- adresată beneficiarilor pri-
vați.

M4 - Promovarea incluziunii 
sociale în teritoriul GAL- adre-
sată beneficiarilor publici sau 
privați atestați ca furnizori de 
servicii sociale.

M5 - Instalarea tinerilor fer-
mieri în teritoriul GAL- adresată 
fermierilor cu vârsta de până la 
40 ani.

M6 - Dezvoltarea exploa-
tațiilor agricole în teritoriul 
GAL-adresată  fermierilor. 

În cadrul acestor măsuri au 
fost depuse și selectate până 
în prezent cereri de finanțare 

în valoare de 739.430 euro, cu 
o valoare nerambursabilă de 
508.536 euro. 

Suplimentar față de cele de 
mai sus, în prezent avem în pro-
cedura de evaluare în vederea 
selecției, cereri de finanțare 
în valoare de 748.049 euro cu 
o valoare nerambursabilă de 
748.049 euro.

În perioada următoare, vom 
deschide noi apeluri de selecție 
în limita fondurilor financiare 
disponibile conform prevederi-
lor SDL.

Pentru informații privind fi-
nanțări nerambursabile în te-
ritoriul acoperit de Asociația 
Sargeția GAL 1, vă rugăm să 
consultați site-ul nostru www.
galsargetia.ro, pe pagina de fa-
cebook GAL Sargeția sau să vă 
adresați la sediul nostru din co-
muna Hărău, nr. 68 și să urmă-
riți publicarea apelurilor de se-
lecție în presa scrisă în județele 
Hunedoara și Arad. 
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Grupul de acțiune locală ,,Asociația Sargeția 
GAL 1” - un sprijin pentru dezvoltarea

de noi investiții și servicii în mediul privat,
dar și pentru autoritățile publice locale


