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Actualmente cea mai mare provocare în Uniunea Europeană 
este dezvoltarea rurală. Nouă ne este deosebit de important că tinerii 
din regiune să nu părăsească mediul în care s-au născut și au crescut, 
să aibe asigurate traiul și locul de

muncă în acel mediu de care ne leagă o mie de lucruri: identitatea, 
cultura, tradițiile.

Asociația Alutus Regio Egyesület s-a angajat ca prin programul 
LEADER să contribuie la dezvoltarea depresiunii

Baraolt și a Văii Oltului. În anii anteriori am învățat multe, iar 
acum pot spune, putem spune cu mândrie, că am reușit.

Mulțumesc colectivului de muncă, 
fondatorilor, consiliului director al 
asociației și în special celor care au depus 
proiecte la noi, astfel contribuind la 
dezvoltarea propriei afaceri și a regiunii. 
Sunt convins că în viitor vom continua 
munca începută!

Colectivul de muncă al Asociației Alutus Regio Egyesület
Polgár Klára-Dalma – expert tehnic, Antal Esztilla –director executiv,

Gecse Ágnes – expert tehnic și Demeter Zoltán – animator.

Demeter János președinte
Asociația Alutus Regio

Egyesület
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INTRODUCERE

Programul LEADER este unul dintre programele de succes ale 
Uniunii Europene în domeniul dezvoltării rurale. Scopul programului este 
de a-i încuraja pe actorii din mediul rural în identificarea posibilităților de 
dezvoltare a zonei pe termen lung, și de a-i sprjini în utilizarea durabilă a 
posibilităților identificate. Pe baza Planului de Dezvoltare Locală finanțarea 
a fost asigurată beneficiarilor prin organizarea pe plan local a sesiunilor de 
cereri de proiecte, astfel deciziile privind dezvoltarea mediului rural s-au 
luat tot pe plan local.

În România, un număr de 163 de Planuri de Dezvoltare Locală au fost 
acceptate. În județul Covasna funcționează 3 Grupuri de Acțiune Locală 
(GAL).

GAL Alutus, sub numele de Asociația Alutus Regio Egyesület, include 
comunele și satele aparținătoare din Depresiunea Baraolt și Valea Oltului: 
Aita Mare, Arcuș, Bățani, Belin, Bixad, Bodoc, Brăduț, Ghidfalău, Malnaș, 
Micfalău,Valea Crișului, Vârghiș, respectiv orașul Baraolt, în totalitate 35 
de localități, având un număr de 38.597 de locuitori, pe un teritoriu cu o 
suprafață de 1.109 km2.

Asociația are 59 de membri fondatori: 21 ONG-uri, 6 organizații ale 
cultelor, 21 intreprinderi mici și mijlocii, respectiv 11 actori din mediul 
public (consilii locale și consiliul județean).

Până în prezent în cadrul a zece serii de sesiuni, s-au lansat unsprezece 
măsuri, respectiv 60 de apeluri, în cadrul cărora s-au depus 79 de proiecte, 
din care, după evaluare, s-au selectat 56 de proiecte. La această oră sunt 
semnate toate contractele de finanțare aferente acestor proiecte, procentul de 
contactare al fondurilor disponibile ridicându-se la aproximativ 95%, GAL 
Asociația Alutus Regio Egyesület situându-se pe primul loc în Regiunea 
Centru.

Deoarece ne-am angajat, ca prin Programul LEADER să dezvoltăm 
teritoriul Alutus, încă din faza de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală, 
scopul nostru a fost de a-i încuraja pe actorii din mediul rural în identificarea 
posibilităților de dezvoltare a zonei pe termen lung și de a-i sprjini în 
utilizarea durabilă a posibilităților identificate. Am sprijinit inițiativele de 
tip „de jos în sus”, iar prin criteriile de selecție am încercat să canalizăm 
fondurile acolo, unde era nevoie mai mare. Astfel, am reușit să sprijinim 
beneficiari tineri, fără experiență, mici meșteșugari, asociații, care datorită 
dimensiunii investiției, nu ar fi avut șansă într-o competiție națională, dar 
care sunt cei mai importanți actori în păstrarea culturii și a tradițiilor.

Ne bucurăm că în teritoriul Alutus nu există nici o comună, care să nu 
fi beneficiat de Programul LEADER, astfel asociația noastră contribuind la 
dezvoltarea economiei spațiului rural.

Sperăm că experiența acumulată în cadrul acestei perioade ne va fi de 
folos în ciclul următor și astfel vom putea fi din nou în folosul comunității.

Antal Esztilla
director executiv
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Obiectivele generale au fost îmbunătăţirea şi creşterea 
competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor 
fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, 
siguranţa la locul de muncă.

Beneficiarii eligibili au fost fermierii în vârstă de pâna la 40 de 
ani, care au înfiinţat o exploataţie agricolă prima dată sau au preluat 
prin transfer o exploataţie agricolă şi au întocmit planuri de afaceri în 
vederea dezvoltării activităţii.

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil a fost de 12.000 
euro, valoare maximă a sprijinului nerambursabil a fost de 40.000 
euro. Intensitatea sprijinului a fost de 100%, adică solicitanții nu au 
necesitat fonduri proprii.

În zona Alutus LEADER aceasta a fost cea mai populară 
măsură. Dintre cele 13 unități administrativ-teritoriale care alcătuiesc 
microregiunea noastră, din 10 au sosit 22 de proicte eligibile, în 
valoarea totală de 703.000 EUR.

Poveste de succes:

Solicitant: Szilágyi Mária-Magdolna
Obiectivele proiectului: achiziționarea unor utilaje agricole

Amplasarea proiectului: Zoltan, comuna Ghidfalău
Ajutor public nerambursabil: 12.000 EUR

INTRODUCERE

Măsura 41-112L
INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

POSIBILITĂȚILE OFERITE DE GAL ASOCIAȚIA 
ALUTUS REGIO EGYESÜLET ÎN PERIOADA 2012-2014
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Obiectivele generale au fost creşterea competitivităţii sectorului 
agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor 
de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare.

Beneficiarii eligibili au fost persoanele fizice, persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, etc.

Cheltuielile eligibile au fost construirea şi/ sau modernizarea 
clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, construirea şi/sau 
modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilităţi, etc.

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect a fost de 5.000 euro, 
iar valoare sprijinului nerambursabil maxim a fost de 200.000 euro.
Intensitatea sprijinului a fost de 40-70 %.

În cadrul acestei măsuri 7 proiecte au fost declarate eligibile, în 
valoarea totală de 321.531 EUR.

Poveste de succes:
 

Solicitant: Bálint István
Obiectivele proiectului: achiziționarea unor utilaje agricole

Amplasarea proiectului: Bixad
Ajutor public nerambursabil: 53.550 EUR

Măsura 41-121L
MODERNIZAREA EXPLOATAŢILOR AGRICOLE
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Obiectivul general a fost creşterea valorii economice a pădurilor 
ţinând cont de rolul lor multifuncţional şi de un management durabil 
al pădurilor. Beneficiarii eligibili au fost proprietarii privaţi de 
pădure, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile acestora; forme 
asociative ale proprietarilor de pădure, comune, oraşe şi municipii 
deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora, etc.

Investițiile/cheltuielile eligibile au fost refacerea arboretelor slab 
productive si substituirea celor derivate, costuri pentru achiziţionarea 
de maşini și echipamente necesare realizării lucrărilor de îngrijire şi 
conducere a arboreturilor prevăzute în planurile de amenajare, etc.

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect a fost de 5.000 euro, 
iar valoare sprijinului nerambursabil maxim a fost 200.000 euro. 
Intensitatea sprijinului a fost de maxim 60%.

În cadrul acestei măsuri 5 composesorate au depus proiecte 
de succes (Bătanii Mici, Bătanii Mari, Tălișoara, Aita Seacă și 
Doboșeni), pentru achiziționarea de echipamente și mașini necesare 
lucrărilor silvice, în valoarea totatală de 140.869 EUR.

Poveste de succes:

Solicitant: Composesoratul Doboșeni – Kolumbán János președinte
Obiectivele proiectului: achiziționarea de echipamente și mașini 

necesare lucrărilor silvice
Amplasarea proiectului: Doboșeni, comuna Brăduț

Ajutor public nerambursabil: 13.900 EUR

Măsura 41-122L
ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII
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Obiectivul general a fost adaptarea infrastructurii agricole și 
forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului 
de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului 
agricol si forestier.

Beneficiarii eligibili au fost organizațiile deținătorilor de terenuri 
agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, unităţile 
administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole, proprietari/ 
deţinători (cu drept de administrare) privaţi de pădure, etc.

Investiţiile/cheltuielile eligibile au fost modernizare si/ sau 
retehnologizare, inclusiv lucrările pentru staţiile de pompare, de 
contorizare; construirea şi/ sau modernizarea drumurilor de acces, 
poduri si podeţe, drumurilor agricole de exploataţie;construirea sau 
modernizarea drumurilor forestiere instalaţii de transport pe cablu.

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil 5.000 euro, iar valoare 
maximă a sprijinului nerambursabil 200.000 euro. Intensitatea sprijinului 
a fost de 75-100 %.

În cadrul acestei măsuri singurul proiect depus a fost de către 
administrația locală a comunei Belin pentru asfaltarea unui drum 
forestier de 500 de metri, în valoare de 121.395 EUR.

Poveste de succes:

Solicitant: Comuna Belin – Sikó Imre primar
Obiectivele proiectului: Modernizarea drumului forestier Borvizul Bun

Amplasarea proiectului: Belin
Ajutor public nerambursabil: 121.395 EUR

Măsura 41-125L
ÎMBUNĂTĂŢIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
LEGATE DE DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA
AGRICULTURII SI SILVICULTURII
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Măsura 41-141L
SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENŢĂ

Obiectivele generale au fost creşterea competitivitãţii 
exploataţiilor agricole în curs de restructurare, creşterea volumului 
producţiei destinate comercializării, diversificarea producţiei în 
funcţie de cerinţele pieţei, întroducerea de noi produse.

Beneficiarii eligibili au fost persoanele fizice în vârstă de până la 
62 de ani, care desfãşurau activitãţi economice, în principal activitãţi 
agricole.

Valoare minimă a sprijinului nerambursabil a fost de1.500 euro/
an, valoare maximă a sprijinului nerambursabil a fost de 7.500 euro.
Intensitatea sprijinului a fost de: 100%.

La începutul ciclului de cerere de oferte pe lângă Măsura 41-
112L această măsură a fost cea mai populară, fiindcă sprijinea 
fermele mici, de semi-subzistență. Mai târziu însă, a fost suspendată 
de Ministerul Agriculturii. Valoarea totatlă a celor 5 proiecte depuse 
în cadrul acestei măsuri a fost de 22.500 EUR. 

Obiectivele generale au fost creşterea competitivităţii sectoarelor 
primare agricole şi silvice, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor 
dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, 
precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi 
cantitativ la cerinţele consumatorilor.

Obiectivul specific al măsurii a fost încurajarea înfiinţării 
grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea 
obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele 
comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi 
sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.

Beneficiarii eligibili au fost grupurile de producători recunoscute 
oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 
2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Valoare maximă a sprijinului nerambursabil a fost de: 51.000 
euro. Intensitatea sprijinului a fost de: 100%

Întrucât în zona Alutus funcționează puține grupuri de 
producători, la asociația noastră s-a depus un singur proiect de către 
Grupul de Producători “Szeged” din Aita Mare, în valoare de 25.904 
EUR. 

Măsura 41-142L
ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
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Obiectivul general a fost dezvoltarea durabilă a economiei 
rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii 
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Beneficiarii eligibili au fost micro- întreprinderile, persoanele 
fizice Cheltuieli eligibile au fost investițiile în activitati non-
agricole, investiţiile pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, 
serviciile pentru populaţia rurală, investiţiile în producerea de 
energie regenerabilă

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect a fost de 5.000 euro, și 
valoare sprijinului nerambursabil a fost de maximum 200.000 euro.
Intensitatea sprijinului a fost de 70-85 %.

În cadrul licitațiilor de proiecte pentru dezvoltarea micro-
întreprinderilor, opt proiecte au fost declarate eligibile, în valoarea 
totală de 107.976 EUR.

Poveste de succes:

Solicitant: Tóth Ilona
Obiectivele proiectului: Achiziție de echipamente specifice 

activității de olărit
Amplasarea proiectului: Zoltan, comuna Ghidfalău

Ajutor public nerambursabil: 14.760 EUR

Măsura 41-312L
SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICRO- 
ÎNTREPRINDERI

8
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Obiectivele generale au fost dezvoltarea activităţilor turistice 
în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de 
locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea 
atractivităţiilor din spaţiul rural.

Beneficiarii eligibili au fost micro-întreprinderile, persoanele 
fizice, comunele şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
realizate doar între comune, ONG-urile. Cheltuielile eligibile au 
fost investiţiile în infrastructura de primire turistică, investiţiile în 
activităţi recreaţionale, investiţiile în infrastructură la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc, 
dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul 
rural.

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect a fost de 5.000 euro, și 
valoare sprijinului nerambursabil a fost de maximum 200.000 euro.
Intensitatea sprijinului a fost de 50-100%.

La asociație au sosit 3 proiecte a căror obiective au fost 
dezvoltarea și promovarea turismului rural, în valoarea totală de

216.379 EUR.
Poveste de succes:

Solicitant: Asociația Intermedia Erdővidék- Székely Blanka 
președinte

Obiectivele proiectului: Elaborarea unui ghid virtual despre zona 
Baraolt și crearea unei pagini web
Amplasarea proiectului: Aita Mare

Ajutor public nerambursabil: 9.934 EUR

Măsura 41-313L
ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢIILOR TURISTICE
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Măsura 322 a avut ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii de 
bază, a serviciilor publice de bază precum şi creştera numărului de 
sate renovate.

Beneficiarii eligibili au fost comunele, autorităţile locale sau 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, ONG-urile, aşezămintele 
culturale şi instituţiile de cult, etc.

Investiţiile şi cheltuielile eligibile au fost crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază, crearea şi dezvoltarea serviciilor de 
bază pentru poulaţia rurală, protejarea patrimoniului cultural de inte-
res local şi natural din spaţiul rural.

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect a fost de 5.000 euro, 
iar valoare sprijinului nerambursabil de maximum 200.000 euro. 
Intensitatea sprijinuluia fost de 70 - 100%.

În cadrul acestei măsuri 4 comune au depus proiecte eligibile, 
în valoarea totală de 488.054 EUR, dintre care 3 au solicitat sprijin 
pentru achiziționarea unor utilaje multifuncționale (Aita Mare, 
Bățani, Brăduț), iar comuna Bodoc pentru modernizarea căminului 
cultural și amenajarea unui teren de sport. 

Poveste de succes:

Solicitant: Comuna Bățani - Simon András primar
Obiectivele proiectului: Înființarea - dotarea serviciului de 

întreținere-deszăpezire a drumurilor și dotarea aşezămintelor
culturale din comuna Băţani

Amplasarea proiectului: Bățani
Ajutor public nerambursabil: 52.931 EUR

Măsura 41- 322L
RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA 
SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA SI POPULAŢIA 
RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE

10
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Proiectele de succese din teritoriul Alutus Leader pe comune și 
măsuri

DEFALCAREA PROIECTELOR DE SUCCES DIN 
TERITORIUL ALUTUS LEADER PE

COMUNE ȘI MĂSURI
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Distribuția proiectelor eligibile pe unități administrativ-teritoriale 
și partajarea sumelor accesate pe cap de locuitor:  
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Distribuția regiunii Alutus în funcție de numărul locuitorilor:
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Până în momentul de față  (31 august 2014) la asociație 
s-au depus 79 de proiecte  dintre care 56 au beneficiat de 

ajutor public nerambursabil.
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M41-112L - Solicitant: Máté Mária – 
Biborțeni

Obiective: Dezvoltarea inventarului 
apicol

Ajutor public nerambursabil: 
36.000 EUR

M41-121L - Solicitant: Kurta András – 
Valea Crișului

Obiective: Achiziționarea unui 
motocultivator

Ajutor public nerambursabil:
3.074 EUR

M41-312L - Solicitant:
Horváth Zita – Arcuș

Obiective: Achiziție echipamente 
pentru legătorie

Ajutor public nerambursabil:
15.955 EUR

M41-112L - Solicitant: Szász-Andorkó 
Károly-Róbert – Racoșul de Sus

Obiective: Achiziție remorcă
Ajutor public nerambursabil:

36.000 EUR

M41-141L Solicitant:
Deák Zsuzsanna - Bodoc

Obiective:
Dezvoltarea inventarului apicol
Ajutor public nerambursabil:

4.500 EUR

M41-312L - Solicitant: Tamás
Attila - Micfalău

Obiective: Achiziție echipamente de 
tâmplărie

Ajutor public nerambursabil:
7.638 EUR

Poveşti de succes
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Adunare Generală 
Malnaș – 18. septembrie 2012.

Ședință cu primarii
comunelor din

Valea Oltului – Bodoc –
5. decembrie 2012.

Acțiune de promovare 
Bățanii Mici –

17. octombrie 2013.

Adunare Generală 
Baraolt – 2. octombrie 2013.

Acțiune de promovare 
Bixad – 19. martie 2013.

Acțiune de promovare 
Doboșeni – 3. aprilie 2014.

Momente din viața Asociației ALUTUS Regio Egyesület




