
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului”- LEADER GAL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• DOTAREA CU ECHIPAMENTE A ASOCIAȚIEI
TINERII ZĂRĂNDENI BĂIȚA

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect s-a propus in primul rând facilitarea
accesului la cultură, sport pentru toată lumea,
deschiderea de noi perspective și posibilități
pentru tinerii din comunități rurale fără un număr
ridicat de evenimente culturale, educationale și
retrocedarea poveștilor comunităților care le-au
generat. Asociația ,, Tinerii Zărăndeni Băița prin
activitățile desfășurate urmărește promovarea
drepturilor culturale fundamentale ( accesul la
cultură și participarea la viața culturală ),
implementarea in rândul tinerilor a interesului
pentru cultură, diversificarea serviciilor din
instituțiile de cultură, creșterea contribuției
culturii la coeziunea și incluziunea socială,
realizarea de schimburi de experiență și
promovarea dialogului socialin paralel cu întărirea
democrației prin simularea participării cetățenilor
la viața comunității.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al proiectului vizează
conservarea moștenirii rurale si a tradițiilor locale
precum și atragerea localnicilor prin creșterea
calității evenimentelor-acțiunilor intreprinse de
către asociație.

•Obiectivele specifice ale proiectului: incurajarea
cooperării în cadrul comunității, facilitarea
schimbului de informații între comunități ,
atragerea tinerilor catre miscare in aer liber și
diverse activități în detrimentul activităților
sedentare.

Obiective

•Achiziția de echipamente/dotari pentru
deșfasurarea activitaților necesare in cele mai
bune condiții, respectiv: realizare și editare
materiale promoționale, imortalizare momente în
cadrul evenimentelor și realizare materiale
documentare, dotări pentru amenajarea și
asigurarea spațiului pentru desfășurarea
evenimentelor.

Rezultate

• Abandonul practiilor tradiționale în favoarea
,,modernismului”, caracteristic zilelor noastre,
poate fi redus prin creșterea accesului populației
la informație, educație și îndeosebi cultură.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COMUNA BĂIȚA,JUD. 

HUNEDOARA,REGIUNEA DE 
VEST

Perioada de programare   
2014-2020

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

Servicii de bază și reînoirea 
satelor în zonele rurale

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69,610.75 lei/14,553.78 
Euro

Valoarea contribuției 
private 

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

20 luni

Beneficiarul proiectului 
ASOCIAȚIA TINERII 
ZĂRĂNDENI BĂIȚA

Date de contact 

e-mail:  
tineriizarandeni@gmail.com

Tel. : 0766215039


