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Fundația pentru Educație
și Dezvoltare Locală

Despre noi
Fundaţia AGAPIS este o organizaţie non-guvernamentală, implicată constant în proiecte pentru
comunitate încă din anul 1997. La început a fost doar o organizaţie locală, concentrată pe
dezvoltarea comunei Ileanda (jud. Sălaj), implementând proiecte sustinuţe de iniţiative locale.
Astăzi, fundaţia AGAPIS este unul dintre cele mai active şi mai experimentate ONG-uri, având ca
obiectiv dezvoltarea sustenabilă a comunitătilor din judeţul Sălaj prin:
* consiliere si suport în stabilirea şi implementarea strategiilor de dezvoltare comunitară
* sprijinirea micilor comunităţi agricole
* promovarea agro-turismului şi a produselor tradiţionale
* stimularea responsabilităţii sociale şi a voluntariatului

Activităţi
1. Facilitare comunitară şi asistenţă tehnică pentru comunități cu scopul de a întari relaţiile dintre
cetaţeni si autoritaţile publice locale.
Activităţile AGAPIS constau în evaluearea şi prioritizarea nevoilor comunităţii, asistenţă în
întocmirea şi implementarea proiectelor comunitare şi furnizarea de servicii de formare în
dezvoltare comunitară şi management de proiect.
2. Dezvoltare şi consultanţă în elaborarea de proiecte
Fundaţia AGAPIS se implică în acordarea de asistenţă pentru comunităţile locale, în realizarea de
proiecte/programe de dezvoltare economică, socială şi culturală în parteneriat cu acestea,
inclusiv proiecte propuse spre finanţare pentru programele Uniunii Europene.
3. Agro-turism şi produse locale
AGAPIS sprijină dezvoltrarea agricolă durabilă, produsele tradiţionale si specificul local.
Fundaţia oferă suport micilor producători de produse traditionale: de la consiliere în certificarea
produselor tradiţionale si crearea unei identităţi locale, pâna la stabilirea de legături între
producătorul local şi piaţă.
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Proiecte
1. Proiectul de Dezvoltare Rurală
Proiectul de Dezvoltare Rurala s-a adresat unui număr de 20 de comune având ca obiective dezvoltarea capacității instituţionale la nivel local în scopul derularii de proiecte de dezvoltare și
implementat prima componentă a proiectului, care s-a concentrat atât pe stimularea participării
instituţionale.
2. Comunitate de nota 10
Proiectul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea capacităţii instituţionale a comunităţilor
microregională. Partenerul şi finanţatorul acestui proiect a fost FDEC Fundația Carpatica.
Heifer Project România, alături de Fundaţia AGAPIS au distribuit la Maieriște (jud. Sălaj),
51 de vaci din rasă Bălţată Românească, conform principiului de bază al Heifer International:

4. Promovarea apiculturii pe valea Someșului
Heifer Project România, alături de Fundaţia AGAPIS au lansat in comuna Rus (jud Sălaj),
proiectul cu albine, cu scopu de a crește veniturile și de a imbunătăți hrana prin
introducerea apiculturii ca o activitate nouă pentru localnicii zonei.
5.Ameliorarea raselor de porci de pe valea Someșului

îmbunătășirea productiei de carne și a hranei tăranilor prin distribuirea a 60 de scroafe gestante;
creșterea venitului din vanzarea purceilor; instruirea fermierilor in metodele moderne de
agricultură; îmbunătațirea mediului prin plantarea de copaci in zonele afectate de eroziunea solului.
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Proiecte
6. Alternative de dezvoltare durabilă pentru satele sălăjene
Proiectul și-a propus crearea unui centru pilot pentru dezvoltarea durabilă a localităților rurale din
județul Sălaj. Primul pas în dezvoltarea durabilă locală a fost dezvoltarea agroturistica a comunei
7.Gender Rus
Scopul acestui proiect a fost acela de a încuraja femeile și fetele din satele sălăjene Rus, Fantanele
şi Buzaş, să devină încrezătoare şi să se implice activ în comunitate.
Proiectul a fost finanţat de către Heifer Project România.
8. Satul Sălăjean - eveniment de cultură și produse traditionale
Fundația Agapis a fost partener în organizarea ”Satului Sălăjean” ediţia a IV-a, un eveniment care
și-a propus să promoveze micii producători și produsele tradiționale, meșteșugurile cu specific
local, dar și potențialul turistic al Complexului Arheologic Porolissum (Moigrad, jud Salaj).

Heifer Project România, TenarisSilcotub Zalău, UE - programul Phare pentru Parteneriat,
FDEC- Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, World Bank; Fundaţia ADEPT, Centrul de
Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj Napoca, Fundaţia pentru o Societate Deschisă,
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Pro Vobis-Centrul National de Voluntariat,
Peace Corps, World Learning – Democracy Network Program, Clubul Ecologic Transilvania Cluj,
Asociaţia Master Forum Bucureşti, Consiliul Local al Comunei Ileanda, Primăria Municipiului Zalău,
Consiliul Judeţean Sălaj, Prefectura Judetului Sălaj.
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