
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• MONOGRAFIA CULINARA A ORASULUI DABULENI 
Denumirea 
proiectului 

• Patrimoniul cultural imaterial la care face referire 
proiectul este cel gastronomic. Prin intermediul 
proiectului se promoveaza traditiile si autenticitatea 
de la Dabuleni tinand cont de cele mai importante 
aspecte care au marcat viata omului simplu . Va fi 
realizata o carte de bucate care sa cuprinda retete 
100% din orasul Dabuleni. 

Descrierea 
proiectului  

• Obiectivul general al proiectului este crearea si 
promovarea unui cocept de identitate locala  prin 
punerea in valoare a potentialului gastronomic 
existent in vederea obtinerii  unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a comunitatilor din teritoriul 
GAL. 

•  Obiective specifice: - 

• cresterea cu 20% a cunostintelor legate de 
preparare a minim 30 de feluri de mancare 
specifice din Dabuleni in teritoriul GAL Valea 
Dunarii Sudolt in 9 luni 

• imbunatatirea cu 20% a atitudinii a 30 de tineri 
legate de preparare produse culturale specifice 
din Dabuleni in 9 luni 

• valorificarea specificului culinar din Dabuleni la 
nivelul zonei GAL Valea Dunarii Sudolt in 9 luni 

Obiective 

•Proiectul urmareste  realizarea unei monografii 
gastronomice a Dabuleniului,cu retete si fotografii  
ale mancarilor traditionale. Vizeaza in acelasi timp si 
implicarea comunitatii in culegerea,valorificarea si 
promovarea identitatii culinare,precum si 
responsabilizarea tinerilor cu privire la insemnatatea 
si importanta cunoasterii si promovarii specificului 
local 

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute in CF 
(ex. graficul de implementare al proiectului, etc.) 

• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 
scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de 
buna practica 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 

Orasul Dabuleni 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Domeniul de intervenție: 

6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

9.864,66 Euro, echivalent 
a 46.003,84 Lei 

Valoarea contribuției 
private: 

0 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: 

decembrie 2018 - 
septembrie 2019 

Beneficiarul proiectului 

 Asociatia Tineri in Europa 

Date de contact: 

Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


