ANUNŢ
(20 martie 2017)

Ref: Invitație la întâlnire preliminară cu scopul creării Grupului de Acțiune Locală Pata Cluj
Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală în colaborare
cu Serviciul Strategie Dezvoltare Locală, Management de Proiecte invită cetățenii și alți factori locali
interesați să participe în data de 06.04.2017, de la ora 14.00 la Sala de Sticlă a municipalităţii
clujene, la întâlnirea preliminară care va avea ca scop discutarea oportunității, respectiv a modalităților
juridice și funcționale de creare a „Grupul de Acțiune Locală Pata Cluj”.
Municipalitatea clujeană își propune utilizarea instrumentului intitulat Dezvoltare Locală
plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru comunitățile din zona Pata Rât, zonă care
întrunește condițiile pentru a fi desemnată ca zonă urbană marginalizată. Astfel, Primăria municipiului
Cluj-Napoca dorește inițierea demersurilor necesare pentru constituirea Asociației „Grupul de Acțiune
Locală Pata Cluj”, entitate care va oferi structura organizațională și cadrul funcțional necesar pentru
implementarea conceptului DLRC la nivelul comunității din zona Pata Rât.
Noul instrument de dezvoltare teritorială intitulat Dezvoltare Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității (DLRC) este propus de Comisia Europeană pentru perioada de
programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin
stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și
implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). În perioada de programare 2014-2020, la
nivel urban, respectiv la nivelul orașelor/municipiilor cu populație de peste 20.000 (prin urmare și a
municipiului Cluj-Napoca), prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu
care se confruntă comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea
și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip
FSE. DLRC este un instrument gestionat de comunitate prin intermediul grupurilor de acțiune locală
(GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor
marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale.
La această întâlnire preliminară sunt invitați să participe, explicit dar nu exclusiv:
–

rezidenți ai zonei Pata Rât și ai zonei funcționale;

–

reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, cum ar fi: Consiliul
Județean Cluj, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj, Inspectoratul Școlar

Județean Cluj, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului Cluj, Direcția de
Sănătate Publică a județului Cluj, Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, Direcția Județeană de
Statistică Cluj, precum și diferite instituții locale, universități, școli, licee, etc;
–

reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate,
asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, întreprinderi/firme micro, mici,
mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative,
entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.;

–

reprezentanți ai societății civile: asociații, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile
legii, unități de cult etc.
Principalele puncte propuse pentru ordinea de zi sunt:

–

discutarea oportunității creării „Grupul de Acțiune Locală Pata Cluj” din perspectiva
participanților;

–

perspectiva participanților asupra zonei urbane marginalizate vizate și a zonei urbane
funcționale alese;

–

stabilirea pașilor următori necesari, a responsabilităților și a calendarului aferent înființării
Asociației „Grupul de Acțiune Locală Pata Cluj”.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră la adresele de email: dasmclujnapoca@gmail.com
și dezvoltare@primariaclujnapoca.ro, iar informaţii suplimentare se pot obţine fie de la Direcția de
Asistență Socială și Medicală tel.0264.599316, fie de la Serviciul Strategie şi Dezvoltare Locală,
Management Proiecte, tel.0264.596.030, int.4630/4635, fax.0264.334.400.

