
                                                                          ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor  
                                Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

•BIODIVERSITATEA – COMOARA DIN 
ȚINUTUL ZIMBRILOR

Denumirea 
proiectului

•Proiectul are ca scop creșterea nivelului de 
informare, educare și conștientizare a 600 elevi 
din ciclul gimnazial din patru comunitați GAL 
„Ținutul Zimbrilor” în vederea înțelegerii și 
conservării bogațiilor naturale ale ariei 
protejate Parcul Natural Vânători-Neamț și a 
mediului în general. 

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul acestui proiect este de a forma o 
conștiință și conduită ecologice in rândul 
tinerei generații din GAL „Tinutul Zimbrilor” 
care să conducă la adoptarea unor 
comportamente adecvate compatibile cu 
dezvoltarea durabilă a acestei zone.

Obiective

•Documentarea si editarea unei brosuri 
atractive distribuită elevilor in cadrul 
sesiunilor de informare / educare;

•Sustinerea de sesiuni de informare pentru 
grupuri de cate doua respectiv trei clase de 
elevi;

•Vizitarea Rezervatiei Naturale de Zimbri 
„Dragos Voda” si a sediului Administratiei 
Parcului Natural Vanatori-Neamt de catre 
elevii care fac parte din grupul tinta al 
proiectului;

•Activitati in natura tip joc: „Sa recunoastem 
arborii”, „Cum ne orientam geografic”, 
„Cantecul pasarilor”, „Resurse naturale la 
indemana omului”,etc.

•Ateliere educationale practice: 
confectionare produse ecologice utilizand 
materiale colectate din natura (conuri de 
brad, ghinde, pietre, frunze, scoarta de 
copac, bete, etc.)

•Publicarea a doua comunicate de presa: 
unul la inceput si unul la sfarsit de proiect;

•Promovare in mediul online: pe site-urile 
fundatiei: www.fundatiasperanta.ro, 
www.fapteverzi.ro, postari pe contul de 
Facebook al fundatiei.

• Realizarea & difuzare spot radio de 
promovare

Rezultate

• Actiunile acestui proiect au contribuit la 
conservarea și menținerea biodiversității 
naturale a Parcului Natural Vânători-Neamț 
(zona Natura 2000) fiind astfel pe aceeași 
linie cu Obiectivul de dezvoltare durabila Nr. 
3 al Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
„Ținutul Zimbrilor”. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:    
UAT Vânători-Neamț, UAT 
Bălțătești, UATAgapia, UAT 
Cracaoani, Județul Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art.20, 

alin.1, literele a,b

Domeniul de intervenție   
4A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

47.795,12 LEI/9.992,70 
EURO

Valoarea contribuției 
private                                  

0,00 EURO

Perioada de implementare 
a proiectului            

25/02/2020-26/09/2022

Beneficiarul proiectului 
FUNDATIA DE DEZVOLTARE 

LOCALA “SPERANȚA”

Date contact: Strada: Slt. 
Radu Teoharie Nr.: 2, Târgu 

Neamț,  E-mail: 
office@fundatiasperanta.ro


