INITIAL
CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor
strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.)
Masurile SDL GAL Valea Dunarii Sudolt contribuie la realizarea obiectivelor strategice si
operationale ale Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Dolj 2014-2020 (SDES
DJ), a prioritatilor si obiectivelor specifice ale Planului de Dezvoltare Regiunea Sud Vest
Oltenia 2014-2020 (PDR-SV-Oltenia), la dezvoltarea clasei de mijloc la sate dar si la realizarea
unor obiective nationale sectoriale.
Masurile , M2 - Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative, M3 - sprijin
acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt si M4 - investitii in
exploatatiile agricole si pomicole vor contribui direct la prioritatea de sprijinire si
dezvoltare a competitivitatii in domeniul agriculturii si incurajarea a antreprenoriatului si
crestere a calitatii fortei de munca in domeniul agricol a SDES-DJ (OO 1.1) 1. Masurile , M2
si M6 - dezvoltarea intreprinderilor neagricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt vor
conduce direct la prioritatea de sprijinire a economiei locale si cresterea oportunitatilor
de ocupare la nivelul judetului Dolj prin dezvoltarea infrastructurilor suport pentru
mediul de afaceri, stimularea antreprenoriatului si dezvoltarea resurselor umane conform
obiectivelor operationale ale SDES-DJ 2.
Masura M2 si masura M5 - sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala intre actorii din
mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale, vor conduce la promovarea
organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole,
a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura, precum si la sprijinirea
producatorilor locali in vederea certificarii produselor traditionale si pana la
organizarea si participarea la evenimente expozitionale pentru promovarea produselor
agricole si alimentare ecologice certificate; prin proiectele concrete realizate se va
promova un stil de viata sanatos in rândul consumatorilor autohtoni la nivel de judet. Toate
acestea masuri din SDL Valea Dunarii Sudolt vor conduce la cresterea accesibilitatii si
atractivitatii judetului Dolj pentru investitori (OS1 SDES-DJ) 3.
Masurile , M7 – sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la
informatie prin realizarea unui centru de servicii suport, precum si M10 - investitii pentru
dezvoltarea infrastructurii sociale vor oferi posibilitatea crearii, extinderii si modernizarii
infrastructurilor sociale pentru categorii de persoane vulnerabile iar proiectele ce se vor
implementa ulterior vor aduce o imbunatatire a serviciilor sociale si conduce la combaterea
excluziunii sociale si a discriminarii. Aceste masuri vor conduce la cresterea atractivitatii
judetului Dolj pentru locuitori si dezvoltarea unei comunitati incluzive prin imbunatatirea
calitatii accesului populatiei rurale a judetului Dolj la servicii si infrastructuri publice
(OO3.1 SDES-DJ) 4. De asemenea investitiile in exploatatiile agricole si pomicole, cele privind
infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor neagricole, de creare a centrului suport de sprijin a
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populatiei rurale vor contribui la stoparea fenomenului de scadere a populatiei tinere si
calificate prin migratie si deci la reducerea dezechilibrelor si cresterea integrarii sociale la
nivelul judetului (SDES-DJ).
SDL GAL Valea Dunarii Sudolt contribuie in egala masura la dezvoltarea regiunii SV si
atingerea obiectivelor specifice ale prioritatii de crestere a competitivitatii economice a
regiunii ce conduce imbunatatirea standardului de viata al populatiei din regiune
(dezvoltarea infrastructurii de afaceri, cresterea competitivitatii IMM-urilor, reducerea
decalajului informational in regiune) a PDR-SV-Oltenia 5.
Prin masurile sale de cooperare intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi
scurte si piete locale – M5, de dezvoltare a satelor – M9, de investitii pentru dezvoltarea
infrastructurii sociale – M10, toate masurile SDL isi aduc aportul, cum s-a mai aratat la
crearea de locuri de munca contribuind la prioritatea de dezvoltare a resurselor umane in
sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale, a planului de dezvoltare a Olteniei
(P5- PDR-SV-Oltenia) 6
Masurile M9 si M10 de dezvoltare a satelor si in domeniul social, prin crearea, imbunatatirea
si extinderea infrastructurii la scara mica, a serviciilor locale de baza destinate populatiei
rurale, inclusiv a celor de agrement, culturale, sociale si a infrastructurii aferente de acces
vor duce la dezvoltarea judeteana a infrastructurii suport pentru cresterea economica si
dezvoltarea echilibrata (PDR-SV-Oltenia 7).
SDL Valea Dunarii Sudolt are drept obiectiv transversal protejarea mediului si atenuarea
schimbarilor climatice. Masurile SDL vor tine deci cont de atingerea acestui obiectiv care
este si unul judetean, o prioritate de crestere a protejarii mediului este gestionarea
rationala si eficienta a resurselor naturale, in special a energiei, reprezintand o provocare
critica de mediu, sanatate si competitivitate. (P6- PDR-SV-Oltenia) 8
Valorificarea durabila a patrimoniului cultural si construit si a identitatii culturale
multietnice a regiunii ca sursa a dezvoltarii regionale, reprezentand un obiectiv specific al
regiunii, va fi atins si prin implementarea masurilor, M8 si M9 descrise in SDL. Tocmai in
vederea unei dezvoltari economice, sociale si de mediu durabile a zonelor rurale, si pornind
totodata de la diagnoza socio-economica a spatiului rural, trebuie luate o serie de masuri
care sa raspunda nevoilor imediate de dezvoltare a spatiului rural, masurile SDL Valea Dunarii
Sudolt contribuind la prioritatea de protejarea identitatii culturale, restaurare/punere in
valoare a patrimoniului cultural (P4.2, PDR-SV-Oltenia) 9.
Teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt cuprinde parti din Siturile Natura 2000 ROSCI0039 si
ROSCI0045. Acestea se administreaza pe baza unor planuri de management pentru ariile
protejate Ciuperceni-Desa 10 si ariile Coridorul Jiului 11 care au ca obiectiv asigurarea
mentinerii si refacerii starii favorabile de conservare pentru toate speciile si habitatele de
interes comunitar. SDL Valea Dunarii Sudolt se armonizeaza cu acest plan prin masurile sale.
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SDL GAL Valea Dunarii Sudolt prin masurile propuse urmareste si promovarea cunoasterii
patrimoniului mobil prin intermediul noilor tehnologii, sustinerea diversificarii
activitatilor rurale, a spatiilor si modalitatilor de expunere a bunurilor culturale si de
interactiune a publicului cu acestea, sustinerea si diversificarea proiectelor care se
incadreaza in programele de dezvoltare locala, care articuleaza dimensiunea conservarii
si transmiterii catre generatiile urmatoare a mestesugurilor traditionale si a altor
elemente din patrimoniul cultural imaterial national- obiective specifice si directii de
actiune ale strategiei sectoriale culturale pâna in 2020 12.
Plasata sub responsabilitatea comunitatii, Strategia de Dezvoltare Locala a G.A.L. Valea
Dunarii Sudolt reprezinta o modalitate de abordare si de implementare ce a permis
partenerilor locali sa identifice nevoile si prioritatile specifice teritoriului. Totodata,
urmarind aceleasi obiective generale si specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. si ale
PNDR, SDL abordata prin programul LEADER va dezvolta comunitatile locale intr-o maniera
specifica adaptata nevoilor si prioritatilor acestora, “de jos in sus”.
SDL-ul va conduce la revitalizarea si dezvoltarea zonei GAL Valea Dunarii Sudolt, contribuind
la imbunatatirea calitatii vietii populatiei din aceasta zona si la cresterea atractivitatii
satelor, in acord cu obiectivele de dezvoltare rurala identificate la nivelul PNDR 2014-2020.
Masurile identificate pentru SDL GAL Valea Dunarii Sudolt sunt in acord cu strategiile
relevante, aducând un plus valoare acestei zone.
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