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COMUNICAT DE PRESĂ  
 

                                                                                                             Fântânele,   20 septembrie 2019 
 

 
Un număr de 5 reprezentanți (3 angajați, reprezentantul legal și un lider local) din cadrul 
Grupului de Acțiune Locală DUNAREA DE SUD au participat în perioada 10-13 septembrie 
2019 la cea de-a 10-a ediție a conferinței LINC, desfășurată în localitatea Parnu din Estonia. 
 
LINC este o întâlnire anuală a Grupurilor de Acțiune Locală și combină schimbul de 
experiență, competițiile sportive și experiențele culinare. LINC este o inițiativă a GAL-urilor și 
a Uniunii Rețelelor Naționale pentru dezvoltarea rurală din Austria, Germania, Estonia și 
Finlanda.  
 
 

 
 
Programul din cadrul conferinței LINC ajută participanții să găsească răspunsuri la întrebări 
cu care se confruntă în implementarea LEADER iar activitățile sunt focusate pe socializare, 
comunicare, schimb de idei, bune practici și căutare de soluții pentru viitorul LEADER. 
Sloganul conferinței pentru anul 2019 a fost: LEADER – informat, inspirat, implicat. 
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Evenimentul a debutat prin 

ceremonia  de deschidere unde 

au fost adresate cuvinte de bun 

venit din partea organizatorilor 

(Mikk Pikkmets-GAL Parnu Bay 

Partnnership), al d-lui minstru al 

Agriculturii al Republicii Estonia, 

Dl. Mart Jarvil și al primarului 

localității Parnu – dl. Romek 

Kosenkranius) și a continuat cu 

parada de-a lungul falezei din 

Parnu.  

Ziua a doua a fost dedicată participării la study tour unde am vizitat parcul național Soomaa, 

a celei mai mari ferme de alpaca din localitatea ARE, a fabricii de cidru natural din Tori și 

unde am participat la seminarii și dezbateri pe teme precum: ”Links between rural 

entrepreneurship and rural tourism”, ” Entrepreneurship projects of LAG Green Riverland 

Partenership”,”LEADER supported sport tourism project în Latvia”, ”Cooperation Corner”. 
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În ziua a treia am participat la competiții sportive, la seminarul organizat de ELARD iar seara, 

la ceremonia de închidere. 
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În cadrul ceremoniei de închidere a evenimentului, a fost predată ștafeta următorilor 

organizatori ai celei de-a 11-a ediție și au fost premiați câștigătorii competițiilor 

sportive.

 

 

 

 

 

GAL Dunarea de Sud se dezvolta cu LEADER ! 


