Satul NUC
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Garbou
DURATA IMPLEMENTĂRII: 6 luni
INIȚIATOR: FLAVIAN CATALIN PAH
Numele meu este Flavian Catalin Pah, am 23 de ani si in clasa a X-a am facut primul voluntariat, alaturi
de colegii mei de liceu, cu care am plantat aproximativ 5 hectare de padure. A inceput astfel o etapa
foarte frumoasa, cu multe voluntariate. De la concursuri de inot, cu scop caritabil, actiuni de
ecologizare in Muntii Apuseni si pana la renovarea unor locuinte sociale alaturi de prietenii de la World
Vision Romania, pot sa spun ca am gustat din toate, cate putin.

DESPRE PROIECT
Localitatea Garbou se afla intr-o situatie dificila, specifica zonelor rurale. Ultimele decenii au dus la
disparitia pietelor traditionale si la destructurarea proceselor economice. Datorită îmbătrânirii
populaţiei, migraţiei de la sat la oraş şi emigrării, spiritul antreprenorial al localităţii a dispărut.
Locuitorii practică agricultura de subzistenţă pe supraţete mici, aflate în apropeirea caselor, desi
cultura plantelor si pomicultura pe suprafete mari au contribuit la dezvoltarea comunitatii. 80% din
terenurile agricole şi plantaţiile pomicole au fost abandonate, majoritatea fiind supuse alunecarilor de
teren; aceste aspecte contribuie la nivelul scăzut de trai al populaţiei, depopularea zonei şi lipsa
investitiilor.
Proiectul doreste sa constientizeze populatia cu privire la potentialul de dezvoltare a zonei, sa
amelioreze situatia terenurilor agricole si sa imbunatateasca nivelul de trai. Proiectul isi propune sa
contribuie la dezvoltarea sustenabila a comunitatii, prin implementarea unui sistem de asociere,
productie si valorificare a bunurilor agricole, care raspunde cerintelor si nevoilor actuale ale pietei.
Prin intermediul proiectului, un grup de minim 5 familii cu venituri reduse (aproximativ 20 de
persoane) din localitatea Garbou vor fi incurajate si sprijinite sa infiinteze o livada de nuci prin
comasarea unor suprafete agricole pe care le detin si pe care se afla in imposibilitatea de a le mai
cultiva/valorifica individual.
Proiectul va contribui la reintroducerea in circuitul agricol a minim 3 hectare de teren care se confrunta
atat cu un proces accentuat de diminuare a potentialului de productie cat si cu un proces avansat de
degradare (alunecari de teren). In cadrul proiectului vor fi identificate si piete de desfacere pe termen
scurt, mediu si lung ale produselor rezultate in urma infiintarii plantatiei de nuci.

SUSTENABILITATE
Proiectul asigura sprijinul necesar pentru demararea unei afaceri locale, scopul fiind ca intr-un timp
cat mai scurt, aceasta sa inglobeze si alti membrii ai comunitatii. Un avantaj al acestei initiative este
legat de costurile mici de intretinere a unei plantatii de nuci (nu necesita tratamente complexe, irigari
intensive) si de reintroducerea in circuitul agricol a terenurilor afectate de alunecari de teren. In
contextul in care cererea de miez de nuca pe piata nationala este in continua crestere, beneficiarii
proiectului vor putea sa valorifice usor produsele agricole.
Pe termen scurt, mediu si lung, aceasta initiativa va contribui la dezvoltarea comunitatii, prin
implicarea mai multor membrii in actiuni asemanatoare si prin generarea unui capital local care va
putea sa fie reinvestit in alte proiecte. Pietele de desfacere a produselor identificate pe parcursul
derularii proiectului vor putea fi exploatate si dupa incheierea acestuia, pe baza unor contracte care
sa garanteze vanzarea produselor.
Pe termen scurt, subventiile pe cultura obtinute de beneficiari vor contribui la ameliorarea situatiei
financiare a acestora. Pe termen lung, productia de nuca/miez de nuca rezultata in urma
implementarii proiectului (2-3 tone de nuca/ha) va incuraja infiintarea unor unitati de prelucrare a
nucilor/miezului de nuca in comunitate (din prelucarea miezului de nuca pot rezulta uleiuri de calitate
superioara, cu valoare adaugata mare).
Implementarea si succesul acestui proiect poate genera entuiziasm in randul tinerilor din comunitate
si idei noi de antreprenoriat. Asociatia partenera a proiectului, GAL – Somes Transilvan va sprijini
initiativele locale si dupa finalizarea proiectului, prin oferirea de informatii legate de oportunitatile de
finantare a proiectelor in agricultura.
Activitatile derulate in cadrul proiectului vor oferi atat beneficiarilor directi, cat si membrilor
comunitatii, cunostintele necesare infiintarii unei plantatii pomicole, aspect care va contribui in timp
la multiplicarea actiunilor de felul celor derulate prin intermediul proiect.

CAUZĂ
Comunitatea locala din Garbou se confrunta atat cu inexistenta unor initiative de dezvoltare
comunitara cat si cu dificultatile de adaptare ale unei zone rurale la cerintele pietei. Nivelul scazut de
trai al comunitatii se datoreaza lipsei unei culturii antreprenoriale si a unor modele de urmat, aspecte
pe care doresc sa le ameliorez prin acest proiect.
Dupa anii 1990, comunitatea locala nu a beneficiat de nici o investitie care sa genereze valoare
adaugata si un ciclu economic care sa antreneze forta de munca a localnicilor. In acest context, familiile
tinere au parasit satul, migrand la oras sau emigrand in alte tari.
In momentul de fata, majoritatea populatiei este imbatranita iar tinerii se confrunta cu lipsa locurilor
de munca precum si cu inexistenta unor proiecte concrete de dezvoltare a comunitatii. Migratia
masiva si natalitatea scazuta vor duce in cativa ani, in lipsa unei revitalizari a comunitatii, la diminuarea
si mai accentuata numarului de locuitori si probabil la disparitia comunitatii.

OBIECTIVE
O1. Sprijinirea si incurajarea procesului de asociere voluntara, de comasare a terenurilor agricole,
organizare si cultivare a acestora in comun de catre membrii comunitatii Garbou

O2. Reintroducerea in circuitul agricol a aproximativ 3 hectare de terenuri aflate intr-o stare avansata
de degradare si detinute de membrii ai comunitatii locale (minim 5 familii) care se afla in
imposibilitatea de a le intretine sau exploata
O3. Infiintarea unei plantatii de nuci in comunitate cu scopul valorificarii nucilor in coaja sau a miezului
de nuca
O4. Identificarea unor piete de desfacere a produselor. Incheierea unor contracte cu agenti economici
care sa garanteze vanzarea produselor (minim 1).

BENEFICIARI DIRECȚI
Proiectul se adreseaza, in mod direct, unui numar de minim 20 de persoane (5 familii cu venituri sub
medie) din comunitate, care practica agricultura de subzistenta si au abandonat suprafetele agricole
situate in vecinatatea localitatii, suprafete afectate in prezent de alunecari de teren.
Beneficiarii directi vor detine astfel, prin asociere, o livada de nuci de aproximativ 3ha, ce urmeaza a
fi intretinuta si exploatata in comun.
Beneficiarii indirecti sunt membrii intregii comunitati care vor putea sa adopte cu usurinta un model
functional de asociere si infiintare a unei plantatii pomicole, aspecte care vor contribui la dezvoltarea
comunitatii si a spiritului antreprenorial.

IMPACT
1.1Informarea membrilor comunitatii privind comasarea, cultivarea si gestionarea terenurilor agricole
in asociere. Constientizarea importantei proiectelor de dezvoltare comunitara
1.2Peste 50% din membrii comunitatii vor avea acces la informatii legate de formele de asociere si
avantajele acestora
2.1Constientizarea proprietarilor de terenuri agricole cu privire la procesele de degradare la care sunt
supuse acestea
2.2Cunoasterea procedeelor tehnice aplicabile pentru diminuarea proceselor de degradare
2.3Mobilizarea a minim 20 de membri din comunitate in vederea realizarii lucrarilor. Dezvoltarea
spiritului de cooperare si colaborare
2.4Implicarea a minim 20 de membri din comunitate in realizarea lucrarilor. Dezvoltarea spiritului de
echipa si solidaritate
3.1Mobilizarea a minim 10 membri din comunitate.
3.2Existenta a minim 175 de gropi/ha, destinate plantarii puietilor de nuc. Cunoasterea dimensiunilor
optime si caracteristicilor gropilor de plantare
3.3Asigurarea unei rate de prindere cat mai mare
3.4Detinerea a minim 525 de puieti de nuc destinati plantarii
3.5Plantarea a minim 175 de puieti de nuc/ha. Infiintarea plantatiei

4.1Existenta in comunitate a unei baze de contacte aferenta potentialilor agenti economici interesati
de productia agricola
4.2Asigurarea pietei de desfacere a miezului de nuca Imbunatatirea nivelului de trai a minim 20 de
membri din comunitate. Existenta unui model de asociere usor de urmat Infiintarea unor mici unitati
de prelucrare a nucilor.

