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 Asociația GAL Napoca Porolissum este un parteneriat public privat care are ca scop 
principal dezvoltarea socioeconomică a teritoriului său (14 UAT din Vestul județului Cluj), 
utilizând principii LEADER pentru acest lucru.  

Abordarea LEADER este importantă pentru teritoriul GAL deoarece creează premisele 
unei dezvoltări durabile, bazate pe nevoi/ oportunități concrete de la nivel local, cu soluții 
care să funcționeze în acest context. Din acest motiv, un parteneriat între actorii relevanți de 
la nivel local, care să prioritizeze în mod pertinent nevoile de dezvoltare, este cea mai bună 
soluție de dezvoltare, iar LEADER oferă tocmai acest tip de abordare prin planificare și 
implementare coerentă. 

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune (Aghireșu, Beliș, Călățele, 
Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, 
Săcuieu și Sâncraiu) și 1 oraș (Huedin) situate în partea vestică a Județului Cluj, cu 
preponderență pe teritoriul munților Apuseni (Munții Gilău, Vlădeasa, Muntele Mare). Relieful 
este predominant montan, cu următoarele particularități: fond funciar care se pretează în 
majoritate silviculturii și creșterii animalelor; un potențial turistic ridicat, dat atât de 
aspectul peisagistic, cât și de elementele de patrimoniu natural (arii HNV, situri Natura 2000, 
un parc național, biodiversitate ridicată, plus alte obiective de patrimoniu natural), la care se 
adaugă și elemente de patrimoniu uman, fie ele materiale sau imateriale. Luând în 
considerare aceste aspecte, se remarcă faptul că valorificarea teritoriului nu este realizată la 
capacitate maximă:  

• potențialul turistic nu este suficient valorificat, obiectivele nefiind îngrijite 
corespunzător, promovate către piețe externe, neexistând infrastructură de acces, 
posibilități de cazare/ agrement etc. 

• potențialul productiv nu este nici el capitalizat corespunzător, în teritoriu 
neexistând suficiente unități de procesare, astfel încât produsele locale să acumuleze cât mai 
multă valoarea adăugată înainte să îl părăsească. 

• în ceea ce privește aspectul socio-demografic, teritoriul se confruntă cu 
problemele omniprezente în mediul rural românesc, respectiv populație îmbătrânită și în 
scădere, cu servicii de bază minime sau inexistente, oportunități economice scăzute, cu 
consecințe serioase asupra atractivității teritoriului, la care se adaugă comunități aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială, pe care autoritățile locale nu le pot gestiona 
corespunzător datorită lipsei de resurse materiale și/sau umane. 

Datorită acestor nevoi identificate în teritoriu, obiectivele principale ale GAL sunt 
valorificarea potențialului turistic al teritoriului la adevărata sa valoare, dezvoltarea unei 
ramuri economice care să producă bunuri cu valoare adăugată ridicată și furnizarea unor 
servicii de bază corespunzătoare populației rurale, cu accent pe combaterea sărăciei și 
riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile. 

Un alt aspect important pentru GAL și implementarea pertinentă a SDL este 
cooperarea, intenționându-se schimbul de know-how și dezvoltarea de proiecte comune care 
să contribuie la obiectivele generale ale SDL. 

Astfel, utilizând o abordare de tip bottom-up pentru identificarea nevoilor din teritoriu 
și ulterior a soluțiilor care să satisfacă acele nevoi, GAL Napoca Porolissum va uni actori 
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relevanți pentru teritoriu și va sprijini o serie de proiecte și activități care să sporească gradul 
de coeziune a acestora și nivelul lor de implicare în dezvoltarea locală durabilă. 


