CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
GAL Codrii Bucovinei este constitiuit juridic conform Ordonanţei de Guvern nr 26/2000 privind
asociatiile şi fundaţiile. In cadrul parteneriatului sunt 9 autoritati publice- comune (nu au fost
incluse în GAL-urile finanţate prin LEADER PNDR 2007-2013) si 34 societati private (II, PFA,
SRL si ONG)

Conform Ghidului Solicitantului, cap 4, 4.1 Criterii de selectie, Asociatia GAL Codrii
Bucovinei, indeplineste urmatoare criterii:
-criteriul CS 2.1:ponderea partenerilor private si ai reprezentantilor societatii civile are
un procent de 79,07%.
(3 puncte)
-criteriul CS 2.2: parteneriatul cuprinde o organizatie non-guvernamentala care
reprezinta intersele minoritatii locale si anume: “Comunitatea Rusilor Lipoveni din
Comuna Mitocu Dragomirnei” care are ca obiectiv principal unirea eforturilor membrilor sai in
apararea dreptului la pastrarea, dezvoltarea precum si la exprimarea identitatii lor entice,
culturale, lingvistice si religioase.
(4 puncte)
-criteriul CS 2.3: parteneriatul cuprinde o organizatie care reprezinta intersele tinerilor
si anume: Asociatia “ Little Winners”, obiectivele acesteia fiind:

susţinerea şi promovarea tinerilor talentaţi;

organizarea de cursuri de limbi străine, media-studies, antreprenoriat, IT, design, etc;

cursuri de dezvoltare personală-comunicare;

sistemul after-school;

activităţi de voluntariat educaţional,social; etc,
(3 puncte)
-criteriul CS 2.6.Parteneriatul cuprinde o forma asociativa infiintata conform legislatiei
specifice in vigoare si anume Asociatia de dezvoltare Intercomunitara “Plesa”din Judetul
Suceava avand ca scop demararea unor proiecte de modernizare a obiectivelor de interes
public, indeosebi infrastructura rutiera si de utilitati de pa raza Unitatii AdministrativTeritoriale Comuna Adancata si Comuna Hantesti 1
(3 puncte)

1

Conform Anexa 3 si Anexa 7 atasate SDL

In cadrul parteneriatului microregiunii sunt prezente 6 ONG-uri in domeniul agricol
(cooperative agricole, asociatii ale crescatorilor de animale, asociatii ale producatorilor de
legume) si 2 unitati de cult.
Parteneriatul public – privat Asociatia Grupul de Actiune Locala “ Codrii Bucovinei” s-a
conturat în forma prezentă, în urma unor acţiuni de informare şi consultare care au avut loc
in cadrul teritoriului, în vederea realizării unei strategii de dezvoltare locala, strategie care
prezintă acțiunile ce vor fii inițiate la nivelul teritoriului pentru a crea condițiile necesare
dezvoltării viitoare a teritoriului ocupat de parteneriat.
Astfel, autoritatilor publice locale coordoneaza activitatile comunitatilor, urmaresc
derularea de lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la baza mica ( starea drumurilor,
imbunatatirea apei potabile, alimentarea cu gaze si realizarea canalizarii).Prin prisma
asistentei sociale integrate in cadrul primariilor, acestea contribuie la crearea unor masuri
pentru a raspunde nevoilor sociale , individuale , familiale sau de grup , in vederea prevenirii
si depasirii unor situatii de dificultate , vulnerabilitate sau dependenta in prezentarea
autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insa
cu promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vieti. Parteneriatul public va
contribui la dezvoltarea teritoriului prin: îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, creşterea
calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural; îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, sociale şi economice, având ca obiectiv crearea unui mediu atractiv şi
motivant pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc aici şi încurajarea menţinerii
tineretului în regiune; sporirea atractivităţii economice a zonei teritoriale a Asociatiei GAL
“Codrii Bucovinei”, etc.
Reprezentantii autorizati din sectorul privat vor fi implicati in dezvoltarea teritoriului
prin dezvoltarea unei economii locale in toate sectoarele de activitate, prin creare de locuri
de munca si asigurarea unui mediu atractiv si motivant, prin reducerea gradului de saracie si
a riscului de excluziune sociala precum si prin stimularea antreprenoriatului în teritoriu si
prelucrarea produselor regiunii -promovarea acestora si comercializarea lor, etc.
Parteneriatul din teritoriu are in componenta si societatile civile, care vor contribui la
dezvoltarea teritoriului prin susţinerea meşteşugurilor, păstrarea peisajului cultural-istoric ca
şi componentă de bază a patrimoniului natural şi patrimoniului cultural European,
imbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale si cresterea sperantei de viata, integarea
minoritatii locale din micreoregiunea prin acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării si reducerea fenomeniului de segregare ,etc

