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NOTA INFORMARE  

privind definiția de Spațiu rural în accepțiunea LEADER 
 
 
Prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 
2014 – 2020 prevăd susținerea GAL-urilor care îşi desfăşoară activitatea în UAT 
- comune și UAT - orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori. 
 
Astfel, spațiul rural pentru M19, LEADER  este definit ca fiind format din UAT-
comune și UAT- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori. 

   
În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate 
priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al 
teritoriului. LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a 
orașelor mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori și va facilita 
implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și 
transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a 
îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. 
 
Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul de 
finanțare DLRC-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 
de locuitori, în timp ce FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale și în orașele 
mici cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR. 
 
LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 
100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale - 
comune si Unități Administrativ Teritoriale - orașe mici cu o populație de 
maximum 20.000 de locuitori. 
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Având în vedere cele de mai sus, spațiul rural în cazul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cuprinde comunele la nivel de 
unitate administrativ – teritorială și orașele mici de până în 20.000 locuitori. 
 
Orașul Găești este partener fondator al GAL și face parte din teritoriul acoperit 
prin strategia de dezvoltare locală. 
 
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
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