
 

CAPITOLUL X: Planul financiar al strategiei 

Algoritmul de calcul folosit pentru stabilirea valorii componentei A a fost cea 

descrisă în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția strategiilor de dezvoltare 

locală. Suma alocată acestei componente este valoarea teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului (691,97 km2 * 985,37 Euro/km2) și numărul populației din teritoriu (36.843 

locuitori * 19,84 Euro/locuitor). Astfel, totalul componentei A aferent teritoriului acoperit 

de GAL Valea Crasnei și Barcăului este de 1.412.812,60 Euro. Din această sumă se va aloca 

20% (282.562,32 Euro) pentru funcționarea și cheltuielile pentru animările. Astfel, suma 

efectivă atribuită măsurilor va fi de 1.130.249,28 Euro. 

În urma bonusării suplimentare a GAL-urilor (conform raportului privind rezultatului 
evaluării implementării SDL, bonusarea suplimentarea GAL-urilor, notificare GAL 
nr.221484/13.07.2021) am beneficiat de o alocare suplimentară financiară în valoare de 
145.947 Euro. Această sumă fiind împărțită pentru sM 19.2 116.757,60 euro  și sM 19.4  
29.189,40 Euro cheltuieli de funcționare. 

 

La atribuirea finanțării fiecărei măsuri s-au luat în vedere nevoile locale a 

teritoriului. În cazul GAL Valea Crasnei și Barcăului aceasta a fost în primul rând sprijinul 

activităților agricole și non-agricole pentru a crește și a dezvolta economia locală și 

competitivitatea între producători locali. Astfel avem M1/2A - Investiții în active fizice 

agricole, căreia s-au alocat în total 199.954,00 Euro datorită cereri mari în urma sesiunilor 

de animare și consultare la rândul fermierilor. Cea de a doua măsură este cea de M2/3A -

Asociativitate și cooperare între fermieri în teritoriu, căreia s-a alocat 199.834.00 Euro cu 

scopul de a ajuta mici producători și datorită complementarității cu alte măsuri vizate. În 

domeniul non-agricol s-a elaborat măsura M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole, 

în cadrul căreia s-au alocat 223.920,00 Euro, respectiv 100.000,00 Euro în sume forfetare 

în cadrul măsurii M7/6A – Stimularea dezvoltării activităților non-agricole, datorită 

nevoilor identificate și caracterului inovativ al proiectelor pentru teritoriul GAL. În cele 

din urmă s-a constatat nevoia investițiilor pentru M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin 

sprijinul tinerilor fermieri prin sume forfetare, având alocat 150.000,00 Euro. O altă 

măsură M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale  prin mica infrastructură, s-a 

propus datorită nevoi de a crea locuri pentru desfacerea produselor locale. Acestei măsuri 

se va aloca  407.447,53524.205,13 Euro în total. O altă măsură importantă care va extinde 

serviciile de bază pentru populația din teritoriu va fi cea prin care se urmărește M4/6B - 

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL, în cadrul căreia se va aloca  

392.734,00 Euro. Masura M8/6B- Afirmarea si promovarea identitatii teritoriale a GAL 

Valea Crasnei si Barcaului este eliminată conform Modificarii complexe nr. 1/2019.  

  67,1569,28% din valoarea procentuală a măsurilor se încadrează în prioritatea 6 - 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, din prioritățile cuprinse în Reg. UE nr. 1305/2013, articolul 4, respectiv 

articolul 5. Peste 19% face parte din prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor 

și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, iar peste  

11,9411,16% se încadrează la prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură. Pentru detalierea priorităților, măsurilor și bugetului 

aferent puteți să consultați Anexa 4 – Planul de finanțare a prezentei strategii. 


