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Comunicat de presă
Bucureşti, 9 aprilie 2012
Salvaţi Delta consolidează antreprenoriatul local din Ţinutul Argeşului de Mijloc

Experţii Structurii de sprijin al economiei sociale din jud. Argeş au iniţiat, alături de
reprezentanţii comunităţilor din treisprezece localităţi din judeţele Argeş şi Vâlcea, Grupul
de Acţiune Locală „Ţinutul Argeşului de Mijloc”, care reuneşte atât autorităţi publice,
cât şi agenţi economici, ONG-uri, fermieri şi asociaţii agricole. Scopul acestui parteneriat
public-privat, al cărui membru este şi Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta prin intermediul
Structurii de sprijin al economiei sociale din zona Argeş, este crearea unei strategii
integrate pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural
prin: înfiinţarea de cooperative locale de producţie şi valorificare produse agricole,
implementarea unor proiecte de dezvoltare a fermelor de legume, fructe, sere,
pomicultură, înfiinţarea de plantaţii, finanţarea unor linii de comercializare a produselor
agro-alimentare, introducerea de rase noi în fermele zootehnice, promovarea bunelor
condiţii agricole şi de protecţie a mediului şi promovarea gestionării durabile a resurselor
naturale.
“Pe parcursul întâlnirilor cu toţi partenerii, au avut loc consultări, sesiuni de brainstorming,
ateliere de scenarii şi focus-grupuri, toate având drept scop animarea teritorială şi
dezvoltarea comunitară în cadrul Grupului de Acţiune Locală ‘Ţinutul Argeşului de Mijloc’.
Împreună am căutat cea mai bună strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului şi
creşterea calităţii vieţii în această zonă, pornind de la principiile axei LEADER din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi favorizând antreprenoriatul local“ a declarat
Sorina Duţă-Bunescu, expertul SDD în economie socială şi coordonator al Structurii de
sprijin al economiei locale din zona Argeş.
Grupul de Acţiune Locală va participa la procesul de selecţie organizat de către Autoritatea
de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 în perioada
01.03 - 20.04.2012, Axa 4 – LEADER. Cele treisprezece comunităţi reprezentate în acest
G.A.L. sunt: Ştefăneşti, Mărăcineni, Miceşti, Coşeşti, Bălileşti, Budeasa, Merişani,
Mălureni, Băiculeşti, Ciofrângeni, Poienarii de Argeş, Morăreşti şi Goleşti (jud. Vâlcea).
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