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Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță că în 

perioada 13 decembrie 2016 – 31 decembrie 2023 coordonează implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală depuse și aprobate în cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER – 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Astfel, a fost semnat Acordul – Cadru de 

finanțare în valoare totală de 527.598,31 Euro, precum și primul Contract subsecvent de finanțare. 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost întocmită de Grupul de Acțiune Locală (GAL) 

existent în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului acoperit de parteneriat, 

primind autorizația de funcționare pentru desfășurarea activităților specifice implementării 

măsurilor 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală” și 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” în perioada de 

programare 2014-2020. 

Parteneriatul este unul public-privat, fiecare din membrii acestuia dând dovadă de o 

implicare activă în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea locală. Componența acestuia este constituită 

din 50 de entități, astfel: 16 unități administrativ teritoriale – un oraș și 14 comune din județul 

Dâmbovița – respectiv Găești, Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Gura Șuții, Lucieni, Mătăsaru, 

Mogoșani, Nucet, Perșinari, Petrești, Produlești, Raciu, Uliești, Văcărești, comuna Sârbeni din 

județul Teleorman, 27 parteneri privați și 7 organizații neguvernamentale. 

Menționăm că în perioada imediat următoare vor fi organizate acțiuni de informare și 

promovare a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de G.A.L. Microregiunea 

Dâmbovița Sud-Vest și fi transmise toate informațiile privind potențialii beneficiari, proiecte 

eligibile în cadrul G.A.L., condiții minime pentru acordarea finanțării, precum și toate etapele 

necesare obținerii unei astfel de finanțări. 

Pentru informații suplimentare ne găsiți la următoarele date de contact: 

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița 
Telefon: 0733/788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;  
Website: www.galdbsv.ro                                                                                                                    
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