
 

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. 

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 200.000,00 

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 224.148,00 223.920,00 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 382.292,00 407.447,53 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 397.495,53 392.734,00 Euro. Pentru a 

soluționa nevoia promovării teritoriului s-a propus măsura M8/6B - Afirmării și promovării 

identității teritoriale, căreia s-a alocat 20.000,00 Euro. Prin această măsură se presupune 

dezvoltarea unei strategii de marketing comune pentru teritoriu și a produselor locale 

care să evidențieze specificul teritoriului și potențialul fiecărei comune în parte. Acesta 

va avea ca beneficiari nu doar asociațiile de fermieri care activează în domeniul agricol și 

non-agricol dar și alte persoane individuale din cadrul teritoriului. Masura M8/6B- 

Afirmarea si promovarea identitatii teritoriale a GAL Valea Crasnei si Barcaului este 

eliminată conform Modificarii complexe nr. 1/2019.  

  

66,82%  67,15% 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 13% 

11,94% 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.

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor

Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar;

d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie

respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.

Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile SDL 

Primirea proiectelor se realizează la secretariatul Asociației, iar selectarea 

proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul acesteia, în baza 

procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor (vezi 

Fig. 1, cap.IX). Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare, 

urmând ca Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe 

site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de 

presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a 

contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

Selecţia proiectelor  

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se 

realizează în euro. Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către 

departamentul tehnic al GAL al Raportului de Selecţie în vederea verificării şi validării lui. 


