
 
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Clisura Dunării  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"AMENEJARE CENTRU DE AGREMENT-
GRĂDINA DE CORZI PENTRU ALPINISM" 

Denumirea 
proiectului 

•Amenajarea unui centru de agrement (Parc de 
aventuri-gradina de corzi) cu sisteme de 
scripeti pentru alpinism, pereti de escalada de 
diverse marimi si dificultati, precum si alte 
aparate specifice de escalada si alpinism- 
barne paralele, scara lui Iacob, trapez, trasee 
de anduranta, etc...,precum si de ciclism 
montan, in satul Eselnita, comuna Eselnita, 
judetul Mehedinti.Facilitatea propusa este 
unica pe teritoriul de actiune al GAL Clisura 
Dunarii, constituind o activitate inovatorie si 
de bun augur ca alternativa de petrecere a 
timpului liber pentru turistii si tinerii care 
frecventeaza zona si care doresc sa 
experimenteze astfel de activitati recreative si 
de dezvoltare personala 

Descrierea 
proiectului  

•O 1 Dezvoltarea serviciilor turistice și a 
serviciilor complementare turismului în 
regiune 
•O 2 Crearea de locuri de munca 
•O 3 Protejarea mediului prin instalarea 

sistemului fotovoltaic si a toaletelor ecologice 

Obiective 

•centru de agrement (Parc de aventuri-
gradina de corzi) cu sisteme de scripeti 
pentru alpinism, pereti de escalada de 
diverse marimi si dificultati, precum si alte 
aparate specifice de escalada si alpinism- 
barne paralele, scara lui Iacob, trapez, 
trasee de anduranta, etc., precum si de 
ciclism montan. Amenajarea centrului s-a 
realizat prin crearea unei structuri 
supraterane din lemn si este compus din: 
spatiu gradina de corzi, foisor folosit in 
scopul instructajului, biciclete, toalete 
publice ecologice.   

Rezultate 

• proiectul va genera dezvoltarea teritoriului 
din punct de vedere turistic si de agrement 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
EȘELNIȚA, jud. MEHEDINȚI 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art.19,alin(1), lit. b) 

Domeniul de intervenție  
6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  
 66.833,29 EURO 

Valoarea contribuției 
private  7425,92 EURO 

Perioada de implementare a 
proiectului  

02.11.2018 - 01.09.2020 

Beneficiarul proiectului 
VERES I. CLAUDIU RADU I.I. 

Date de contact  
VEREȘ I. CLAUDIU-RADU 

veresclaudiuradu@yahoo.com 

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  
Informaţiile din prezentul Ghid nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va realiza în mod gratuit 
şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 1 


