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Primaria Municipiului Codlea in parteneriat cu Asociatia Operatorilor din Agricultura
Ecologica Bio Romania si Euro-Bio Consulting, deruleaza incepand cu luna august 2017, pe o
perioada de 6 luni, proiectul finantat din fonduri europene cu titlul „Sprijin pregatitor
pentru facilitarea dezvoltarii comunitatilor marginalizate din Municipiul Codlea - ZOOM ”
– cod proiect 107517
Proiectul este finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritara 5 – Dezvoltarea Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), Obiectiv
tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de
discriminare, Obiectiv specific 5.1 – reducerea numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin
implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextual mecanismului de DLRC.
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 221.482,86 lei din care:



215.607,63 lei valoare eligibila nerambursabila (206.783,67 lei din Fondul Social
European si 8.823,96 lei din Bugetul National);
5.875,23 cofinantarea eligibila a beneficiarului si partenerilor

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Codlea, prin activitati de constituire a unui GAL conform cerintelor DLRC, prin
activitati de identificare a zonei urbane marginalizate si delimitare a acesteia, dar si prin
activitati necesare elaborarii strategiei, activitati de animare, facilitare, implicare,
mobilizare si consultare a comunitatii urbane marginalizate vizate. Proiectul va genera un
efect pozitiv, atat la nivel local, in cadrul comunitatii zonei urbane marginalizate, cat si la
nivelul intregii regiuni, prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala.







OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:
Obs.1: Organizarea juridica si infiintarea unui nou GAL pentru implementarea
abordarii DLRC, precum si asigurarea functionalitatii acestuia.
Obs.2: Asigurarea delimitarii teritoriului vizat de SDL, precum si identificarea,
diagnoza si declararea zonei urbane marginalizate, prin actiuni de intocmire a unui
plan cu delimitarea teritoriului SDL si actiuni de analiza diagnostic a nevoilor si
problemelor populatiei din zona vizata de teritoriul SDL, in special a zonei urbane
maginalizate.
Obs.3: Asigurarea participarii membrilor comunitatii la actiuni de interes public la
nivel local, prin cresterea gradului de animare, facilitare, implicare, mobilizare si
consultare a persoanelor din comunitatea vizata de SDL.
Obs.4: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala in concordanta cu cerintele de
elaborare stabilite pentru instrumentul DLRC, precum si a unei liste indicative de

interventii concrete si concise, care pot fi implementate prin intermendiul GAL-ului,
pentru atingerea obiectivelor SDL.

Proiectul va asigura elaborarea unui SDL care va viza o anumita zona urbana
marginalizata, propunand masuri concrete si concise pentru sprijinirea acestei zone urbane
marginalizate, in vederea dezvoltarii durabile a resurselor umane din cadrul acesteia, in
domeniile in care exista nevoi, necesitati si probleme identificate, pentru indeplinirea
obiectivului tinta asumat in cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numarului
persoanelor expuse riscului de saracie sau excluziune sociala pana in 2020.
Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptarii
activitatilor atat la specificul zonei urbane marginalizate cat si la specificul local si a
abordarii integrate a nevoilor membrilor sai. Implicarea membrilor comunitatii zonei urbane
marginalizate in activitatile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru
identificarea clara a nevoilor, necesitatilor si problemelor, pentru ca in baza implicarii
active si a consultarii populatiei si membrilor din comunitatea zonei urbane marginalizata,
sa se poate identifica masuri / operatiuni integrate pentru membrii ZUM, masuri / operatiuni
ce vor conduce la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala. O componenta importanta va fi consultarea si implicarea activa a membrilor
comunitatii zonei urbane marginalizate, pentru a cunoaste, a actiona, a se dezvolta pe sine,
precum si comunitatea in care locuieste, devenind astfel un membru activ al societatii,
contribuind la cresterea coeziunii sociale si cresterea competitivitatii membrilor ZUM.

