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INTRODUCERE
LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor
economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o
capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special
în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică
trebuie încurajată și dezvoltată.
LEADER, concept ce vine de la “legături între acţiuni de dezvoltare rurală”, nu reprezintă
doar un set de măsuri care ar trebui implementate, ci este o metodă de mobilizare şi
promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale şi un instrument care
funcţionează eficient în situaţii şi în zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul
rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale.
În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a
început în perioada 2007-2013 prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafață de cca.
142.000 km²,reprezentând circa 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă
LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unități Administrativ-Teritorialecomune și Unități Administrativ-Teritoriale- orașe mici cu o populație de maxim 20.000
locuitori.
Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este că, dată fiind diversitatea zonelor
rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive şi mai eficiente, dacă sunt decise şi
implementate la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare şi
transparente şi beneficiază de susţinerea administraţiilor publice corespunzătoare.
Astfel, abordarea LEADER poate fi rezumata la şapte trăsături esenţiale: 1. Abordarea
„bottom-up” - identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare de la actorii locali
relevanți din teritoriu. 2. Dezvoltare pe un anumit teritoriu – identificarea unor soluții
particularizate pe nevoile specifice ale unui teritoriu. 3. Parteneriat local - reunește
actorii locali cei mai potriviți pentru identificarea și rezolvarea problemelor. 4. Abordare
multisectorială – dezvoltarea durabilă trebuie să se adreseze întregului peisaj
socioeconomic. 5. Networking – utilizarea unei rețele de profesioniști pentru acces la knowhow, resurse materiale, soluții testate și validate pentru probleme comune. 6. Inovare –
identificarea de soluții inovative, care să profite de ultimele cunoștințe și tehnologii din
toate domeniile pentru a rezolva problemele din teritoriu. 7. Cooperare – dezvoltarea în
comun a celor mai bune soluții și transfer de expertiză. Astfel, utilizând această metodă,
parteneriatul poate elabora și implementa o strategie pentru dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității durabilă și pertinentă.
Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul
pentru disparităţile între urban si rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie
rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc. Pentru reducerea acestor
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disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii
integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile
identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către
comunităţile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi
întru-totul nevoile spaţiului rural. Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât
va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la
accelerarea evoluţiei structurale.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată
local şi administrată de reprezentanţi ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei
din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor
fi implementate.
Inovaţia în zonele rurale poate implica transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă
parte, modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la
problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reuşit să le rezolve
într-un mod durabil şi satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor
rurale.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală pentru teritoriul pe care activează Grupul de
Acţiune Locala Zona Luţ, Şar, Câmpie, se bazează pe o abordare dinamică şi deschisă, care
permite şi care necesită implicarea tuturor agenţilor sociali şi economici din zonă, prin
intermediul grupurilor formale sau informale, al comunităţilor, al societăţilor sau agenţilor
comerciali, al organizaţiilor non-profit,
al asociaţiilor, al instituţiilor şi autorităţilor
publice.
În cadrul strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie
se doreşte selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităţilor specifice teritoriului
şi valorificarea potenţialului autentic local al teritoriului contribuind astfel la revitalizarea
şi dezvoltarea zonelor rurale ale ţării. Implementarea strategiei de dezvoltare prin LEADER
va conduce la:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revitalizarea şi dezvoltarea zonei de acţiune locală;
Îmbunătăţirea infrastructurii locale de bază;
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din teritoriu şi atractivitatea satelor
componente teritoriului;
Valorificarea patrimoniului natural, a culturii şi a produselor e-turism;
Dezvoltarea de intreprinderi mici precum şi crearea de locuri de muncă;
Acces la TIC şi facilităţi online în zona de acţiune;
Instruirea şi formarea cetăţenilor din teritoriu;
Furnizarea de noi servicii de e-guvernare.
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CAPITOLUL I. Prezentarea teritoriului- Analiza diagnostic
Teritoriul
Grupul de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie este format din 8 comune, 7 dintre
acestea fiind situate în judeţul Mureş: Comuna Băla, Comuna Batoş, Comuna Breaza,
Comuna Cozma, Comuna Crăieşti, Comuna Fărăgău, Comuna Lunca şi una dintre acestea
fiind situată în judeţul Bistriţa-Năsăud: Urmeniş.
Grupul de acţiune locală Zona Luţ, Şar, Câmpie se află situat în cea mai mare proporţie în
judeţul Mureş (7 din cele 8 comune) şi face parte din teritoriul Regiunii de Dezvoltare
Centru, una dintre cele mai competitive regiuni din Romania. Domenii ca infrastructura,
competitivitatea economică, dezvoltarea rurală, protecția și reabilitarea mediului și
turismul fac obiectul unei serii de planuri și programe, pentru perioada 2014-2020, care au
ca scop rezolvarea celor mai importante probleme și amenințări ale dezvoltării durabile în
Mureș. În ceea ce priveşte locaţia GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie este una omogenă din punct
de vedere al dispersiei geografice, conform Anexei 2- Fişa de prezentare a teritoriului.
Teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie include, potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului,
următoarele Situri de Importanţă Comunitară Natura 2000: ROSCI0333 Pajistile Sărmăşel
- Milaş – Urmeniş (pe teritoriul comunei Urmeniş 0,13 km2, comunei Cozma 0,96 km2,
comunei Crăieşti 0,14 km2); ROSCI0100 Lacurile Faragau - Glodeni (pe teritoriul comunei
Băla 0,01 km2, comunei Fărăgău 0,47 km2). Vulnerabilitatea tuturor acestor zone este
considerabilă, conform Formularelor Standard Natura 2000, principalele probleme fiind lipsa
unui management forestier durabil și a unui management pastoral corespunzător, ce duce
la supraîncărcarea pășunilor și, la nivelul întregului teritoriu, lipsa unui management
corespunzător al deșeurilor menajere și agricole. Compostarea resturilor vegetale nu e
practicată de niciuna din persoanele venite la consultările din teren.
De asemenea, în cadrul teritoriului GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie există localităţi incluse în
Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna Băla (SIRSUP 115600; IDUL
37,19), comuna Cozma (SIRSUP 116224; IDUL 44,15), comuna Crăieşti (SIRSUP 116340; IDUL
41,86), comuna Urmeniş (SIRSUP 35312; IDUL 40,41), comuna Fărăgău (SIRSUP 116723; IDUL
35,10), comuna Lunca (SIRSUP 117998; IDUL 54,42).
Accesul în GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie este asigurat de infrastructura rutieră formată din:
•
•
•
•

drumurile comunale: DC19A, DC 156, DC 150;
drumurile judeţene: DJ 154J, DJ 154H, DJ 153B, DJ 162A; DJ173; DJ 154; DJ 162
drumuri naţionale: DN 15, DN 16, DN 15A;
drumuri europene: E 578.

Relief
GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie este favorizată de o desfăşurare armonioasă, dispunând de
bogate şi variate resurse naturale, zona fiind situată în interiorul arcului carpatic, din
judeţul Mureş. Relieful colinar și de podiș deluros este prezent pe suprafața zonei în cea mai
mare proporţie. O mare parte din teritoriul zonei este ocupată de un relief de degradare
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specific, cu extindere de la simple movile izolate până la areale apreciabile, movile izolate
și depresiuni ocupate de mlaștini sau bălți. Relieful fluvial, reprezentat de lunci drenează
zona. Luncile prezintă tendințe de înmlăștinare, există de asemenea, și o serie de alunecări
de teren. Procesele tectonice în cadrul comunei, se manifestă foarte slab. GAL Zona Luţ,
Şar, Câmpie se desfăşoară pe o suprafaţă de aproximativ 390,43 km2.
Clima predominantă
Potrivit aşezării geografice şi condiţiilor naturale, teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie se
încadrează într-o climă temperat-continentală, care suferă modificări în urma influenţelor
curenţilor de aer frecvenţi în lunca Mureşului. Valorile temperaturii înregistrează extreme
puternice cuprinse între plus 25-34°C și minus 18-28°C. Climatul local se încadrează în clima
temperat-continentală cu tendințe de tip central transilvănean, de dealuri joase.
Resursele naturale
Pe raza GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie principalele resurse naturale ale subsolului sunt
reprezentate de zăcămintele nemetalifere: depozite sedimentare de nisipuri, marne, argile
care pot fi utilizate în fabricarea materialelor de construcții. Marnele, existente în rezerve
apreciabile, nu sunt valorificate suficient, deși unele varietăți ar putea fi folosite la
fabricarea cimentului. Argilele (inclusiv luturile de terasă), la fel de răspândite, sunt
utilizate la fabricarea materialelor de construcții ceramice (cărămizi, țigle etc.).
În ceea ce privește rețeaua hidrografică, GAL Zona Luț, Șar, Câmpie este situată în bazinul
Mureșului, fiind brăzdată de o serie de râuri, pârâuri și afluenți ai acestuia. Dintre aceștia
amintim: pârâul Luț cu afluenții acestuia (Valea Uilii, Valea Logigului, Băița, Lunca, Fleț,
Agriș), râul Moldova cu afluenții acestuia (pârâul Porcescu, Brezenii, Gropi, Negrii, Tatarca
Mică, Răchitiș, Făgețel), pârâul Șar, Milășel, Târnava Mică. La acestea se adaugă o serie de
lacuri din zona Fărăgăului și Băla.
Populație-demografie
Populația GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, conform datelor finale ale Recensamantului
Populației și Locuințelor 2011 se ridică la un număr de 14 898 de locuitori şi este formată
din comunități de români în proporţie de 73 %, maghiari 14 %, Romi 10 % și germani 1 %.
Tabel nr. 1 - Structura populaţiei teritoriului GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
COMUNE
BATOŞ
FĂRĂGĂU
BREAZA
BĂLA
COZMA
CRĂIEŞTI
LUNCA
URMENIŞ
Total
Pondere

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL
3926
1683
2473
756
562
924
2625
1949
14898
100%

Români
2720
712
1110
657
551
888
2464
1702
10804
73%

Maghiari
669
264
1025
15
*
5
60
50
2088
14%

Romi

Germani

392
641
261
53

72
*
*
-

50
164
1561
10%

24
96
1%

Informaţie
nedisponibilă
69
64
75
31
9
31
27
32
338
2%

Sursa: Recensământ INSSE 2011, www.insse.ro
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, cea mai mare comunitate etnică de rromi
se află pe teritoriul comunei Fărăgău, unde s-a constituit „Asociaţia pentru dezvoltare romi
Tonciu”, ONG care are drept scop sprijinirea minorităţilor rromilor de pe raza comunei
Fărăgău, sprijinirea tinerilor pentru dezvoltarea agriculturii şi zootehniei zonale şi
realizarea unei bune comunicări şi relaţionări inter-umane pe diverse domenii.
Populaţia activă/şomaj
Şomajul în Grupul de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie a înregistrat o situaţie
fluctuantă în perioada analizată 2010-2014, numărul şomerilor de sex masculin depăşind
numărul persoanelor de sex feminin în intervalul analizat, după cum se poate observa în
situaţia de mai jos:
Tabel nr. 2 - Situaţia gradului de ocupare pe teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
Perioada
Comune

Perioada

2010 2011 2012 2013 2014

Comune

Număr persoane de sex masculin
115520 BATOŞ

50

15

25

25

115600 BĂLA

37

21

23

15

115851 BREAZA

22

23

26

12

2010

2011 2012 2013 2014

Număr persoane de sex feminin

48 115520 BATOŞ
115851 BREAZA
61 115600 BĂLA

26

15

22

14

27

18

14

27

17

27

12

14

14

7

7

3

1

6

1 116340 CRĂIEŞTI

5

3

3

2

1

116340 CRĂIEŞTI

10

3

6

3

3 116723 FĂRĂGĂU

93

72

86

19

91

116723 FĂRĂGĂU
117998 LUNCA
35312 URMENIŞ

143
25
45

144
18
35

177
25
52

24
16
37

22
21

15
2
24

13
4
25

17
1
15

17
3
21

197
536

159
421

194
529

92
230

187
539

116224 COZMA

Total şomeri
masculin

339

262

335

138

Total nr. Şomeri GAL

163 117998 LUNCA
35 116224 COZMA
41 35312 URMENIŞ

Total şomeri
352 feminin

Sursa: Recensământ populaţie 2011, www.recensamantpopulatie.ro
Patrimoniul arhitectural și cultural
Printre elementele de patrimoniu arhitectural şi cultural întâlnite pe teritoriul GAL Zona
Luţ, Şar, Câmpie amintim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Castelul medieval Rákóczi-Bánffy, pe teritoriul comunei Urmeniş;
Biserică din lemn "Sfinţii arhangheli Mihail si Gavril" cu turnul cu clopotniţă, pe
teritoriul comunei Fărăgău;
Mănăstirea Socolul de Câmpie, pe teritoriul comunei Cozma;
Monumentul Eroilor din comuna Fărăgău;
Ansamblul bisericii Evanghelice, datează din secolul al XVI-lea, pe teritoriul comunei
Batoş;
Necropolă spirituală din prima epocă a fierului Hallstatt sec. VI-V î.Hr. sat Băiţa,
comuna Lunca;
Biserica stil cetate din satul Goreni, comuna Batoş;
Biserica reformată şi clopotniţa din satul Ercea, comuna Băla;
Casa Bornemisza, construită în sec. XVIII, sat Logig, comuna Lunca;
Biserica reformată, sec. XIV-XV, turn-clopotniță 1895, comuna Breaza.
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Sărbători şi obiceiuri locale:
•

”Sărbatoarea Mărului”, Kosaras Bal (tradusă ”Balul coșurilor cu mâncare”), Balul
Mascaților ” Marien Doch” (sat Uila), Întâlnirea Fiilor Satului, pe teritoriul comunei
Batoş
Fărşangul, Ziua Mamelor, Expoziţia de taurine de către „Clubului Văcarilor”- pe
teritoriul comunei Breaza;
Festivalului „Româneşte de purtat”, pe teritoriul comunei Urmeniş;
"Targul de vara", zilele şcolii pe teritoriul comunei Băla;
„Floricică de pe tău” (denumită pe timpuri „Ziua Recoltei), pe teritoriul comunei
Fărăgău;
Festivalului „Cununa Spicului de Grâu”, pe teritoriul comunei Crăieşti;
Balul Ionilor, pe teritoriul comunei Lunca;
Joc "La Praica" (sat Socolu de Câmpie), pe teritoriul comunei Cozma;

•
•
•
•
•
•
•

În ceea ce priveşte structura educaţională, la nivelul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie se remarcă
existenţa a 45 de instituţii de învăţământ, conform datelor furnizate de către INSSE, cu
preponderenţă: grădiniţe (22), instituţii de învăţământ primar (10), gimnazial (5) şi şcoli
generale (8). Acestea sunt dotate cu grupuri sanitare atât în instituţii cât şi în afara
acestora, unele dintre ele dispunând de săli de sport, laboratoare de informatică, mijloace
de transport elevi.
Tabelul de mai jos prezintă o situaţie a nivelului de educaţie al populaţiei la nivel de
teritoriu GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, conform datelor furnizate de Recensământul populaţiei
2011:
Tabel nr. 3 - Populaţia stabilă de 10 ani şi peste, după nivelul de educaţie la nivel de teritoriu GAL
Zona Luţ, Şar, Câmpie
NIVELUL

COMUNA

POPULAŢIA
STABILĂ
DE 10 ANI
ŞI PESTE
TOTAL

A
Batoş
Băla
Breaza
Cozma
Crăieşti
Fărăgău
Lunca
Urmeniş
Total

1
3500
712
2234
514
830
1397
2356
1713
13256

INSTITUŢIEI

Superior

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Secundar

Fără şcoală

Superior
din care: Postliceal
Inferior
Primar
Universi
Profesio
Total
şi de
Total
(gimnaz
tar
nal
maiştri
ial)
Liceal
de
şi de
licenta
ucenici
2
3
4
5
6
7
8
9
116
111
33 2770
650
764
1356
446
14
14
8
457
94
68
295
199
94
92
51 1674
431
445
798
372
14
14
3
368
120
67
181
113
39
36
6
532
93
104
335
226
27
25
23
756
96
163
497
523
80
74
31 1695
381
328
986
513
40
38
14 1016
130
123
763
491
424

404

169

9268

1995

2062

ABSOLVITE

5211

2883

din care:
Total

10
135
34
43
16
27
68
37
152

Persoane
analfabete
11

512

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

Economia Locală
Agricultura
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24
25
9
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Conform datelor furnizate de către Direcțiile Judeţene de Statistică a județelor Mureș şi
Bistriţa-Năsăud structura de folosință a terenurilor GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie se prezintă
astfel : suprafaţă totală de 390,43 km2 din care suprafața exploataţiei agricole însumează
303,63 km2, suprafața agricolă a teritoriului GAL este repartizată astfel:
280,93 km2 suprafață agricola utilizată:
➢ 128,3 km2 suprafață arabilă;
➢ 138,04 km2 pășuni si fânețe;
➢ 4,58 km2 grădini familiale;
➢ 10,00 km2 culturi permanente;
• 7,93 km2 suprafață agricolă neutilizată;
• 9,93 km2 suprafață împădurită;
• 4,79 km2 suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi, drumuri, cariere.
Agenţi economici
•

La nivelul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie microintreprinderile constituie o majoritate aproape
absolută în ceea ce privește mediul de afaceri, cu un rol decisiv din punct de vedere
economic în dezvoltarea zonei.
În urma unei analize realizate la nivel de teritoriu GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, prezentăm o
situaţie sintetică a societăţilor identificate raportate la cifra de afaceri şi număr de angajaţi
deţinute la finalul exerciţiului financiar 2014:
Tabel nr. 3 - Situaţia agenţilor economici la nivel GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie în funţie de
nr. Angajaţi şi cifra de afaceri la finele exerciţiului financiar 2014
Comuna
Nr
Nr.
Cifra de afaceri
societăţi
angajaţi
(2014) Lei
Crăieşti

5

272

40.446.203,00

Breaza
Batoş

5
5

52
50

28.837.846,00
7.587.357,00

Băla
Cozma

1
2

2
2

62.289,00
263.437,00

Fărăgău

4

15

2.505.076,00

Lunca

3

15

3.387.396,00

Urmeniş

3

6

127.281,00

Total

28
414
83.216.885,00
Sursa: www.firme.info.ro; www.Listafirme.ro

După cum se poate observa, în cadrul comunei Crăieşti se remarcă un număr mai mare al
angajaţilor înregistraţi dar şi un nivel ridicat al cifrei de afaceri, fapt care se datorează
existenţei pe teritoriul comunei a unei societăţi comerciale de dimensiune mare, Oprea Avi
Com SRL, care activează în domeniul agricol, respectiv: creşterea păsărilor.
Referitor la domeniile de activitate în care acţionează aceste societăţi, se remarcă cu
preponderenţă domeniu agricol (creştere animale, plante, procesare), comerţul cu
amănuntul, transporturi de mărfuri, respectiv alte domenii.
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CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului
Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Şar, Câmpie” s-a constituit ca organizaţie
neguvernamentală, ca parteneriat privat la data de 24.04.2015, respectând principiile
abordării LEADER, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.
Grupul deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 14 898 locuitori (conform INSSE 2011),
fiind constituit din 8 comune, 22 de societăţi private, 2 societăţi civile şi o persoană fizică,
grupul având în total 33 de parteneri. GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie deserveşte un teritoriu cu
o suprafaţă totală de 390,43 km2, cu o densitate medie a populaţiei 37,26 locuitori/km2,
având sediul în Comuna Batoş, localitatea sat Dedrad, strada Principală nr. 47, din judeţul
Mureş.
Cele 8 comune membre, care formează la ora actuală teritoriul acoperă porţiuni din 2 judeţe
învecinate: Mureş şi Bistriţa-Năsăud, Comunele Batoş, Breaza, Fărăgău, Băla, Cozma,
Crăieşti, Lunca aparţin judeţului Mureş şi comuna Urmeniş aparţine judeţului BistriţaNăsăud.
Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor proiecte
de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: oferirea de
servicii către populația locală, valorificarea obiectivelor turistice aflate în proprietate
publică, proiecte adresate educației, înființarea de centre multifuncționale pentru
combaterea sărăciei și excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor SDL.
Parteneriatul public-privat „GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie” este un grup format în accepţiunea
LEADER, din reprezentanţii partenerilor publici cu o pondere în total parteneriat de 24,24%,
partenerii privaţi constituie o pondere de 66,67 %, societăţile civile reprezintă 6,06 % şi
persoanele fizice 3,03 %.
Minorităţile etnice din teritoriu sunt reprezentate de Asociaţia pentru dezvoltare Romi
Tonciu. Aceasta îşi propune să identifice grupurile defavorizate sau marginalizate din punct
de vedere socio-economic, politic, cultural educativ şi etnic ce necesită sprijin partea
asociaţiei.
Dezvoltarea unei agriculturi performante, care să aducă plus-valoare produselor agricole
primare dezvoltate în teritoriu (îndeosebi cele de origine animală, dar nu exclusiv) este o
altă prioritate a teritoriului. Din acest motiv, parteneriatul include reprezentanți privați din
sectorul de producție, respectiv, Organizaţiile din sectorul agricol:
• Agroprest SRL (Cultivarea cerealelor, reprezentant Moldovan Dragoş), societatea
desfăşoară activităţi pe teritoriul comunei Băla, mai exact în satul Ercea, deţinând
mai multe terenuri pe care le cultivă şi spaţii de depozitare a cerealelor;
• Dolagro SRL (Activităţi în ferme mixte- cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor, reprezentant Dolha Ioan Iacob);
• Agroserv Vultur SRL (Activităţi în ferme mixte- cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor, reprezentant Vultur Maria);
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Serele Dalin SRL (Cultivarea legumelor şi a pepinierelor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor, reprezentant Cotoi Călin);
Agro Car SRL (Creşterea bovinelor de lapte, reprezentant Borşa Raul Ioan);
Asociaţia Crescătorilor de Taurine Băla (reprezentant Rus Petru);
Societatea Agricolă a producătorilor de mere Dedrad-Batoş (reprezentant Farago
Emil);
Asociaţia „Mărul de Aur Batoş” (reprezentant Molinari Delia);
Asociaţia crescătorilor de Taurine Crăieşti (reprezentant Naste Vasile);
Servagro SRL (Activităţi în ferme mixte- cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor, reprezentant Andone Alexandru );
Cryna & Cris SRL (Acvacultură în ape dulci, reprezentant legal Suciu Emilia).

În dezvoltarea producţiei şi serviciilor adresate populației, unul din aspectele extrem de
importante este comerțul cu produse alimentare, urmată de valorificarea potențialului
turistic, tâmplărie, procesare diverse alimente, fapt pentru care au fost cooptate în
parteneriat următorii reprezentanţi ai sectorului economic:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bufet Băla SRL (Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, reprezentat prin Huza
Ioan);
Georgiana Auto SRL (Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, reprezentat prin Moldovan
Pop Georgeta);
Izvorul de la Lunca SRL (Restaurante, reprezentat prin Ajtai Vasile Laurenţiu);
Agrosprint SRL (Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, reprezentat prin
Frunza Sandor);
Catsimar SRL (Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie, reprezentat prin Marian Floare);
Benuti Company SRL (Fabricarea altor produse din material plastic, reprezentant
Boalcă Elena);
Creative Concept SRL (Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru
construcţii, reprezentant Giurgiu Vasile);
Cătană N Ioan Intreprindere Individuală (Agricultură, reprezentant Cătană N Ioan);
Florea Rafila Laura Intreprindere Individuală (Comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun,
reprezentant Florea Rafila Laura)
Csog Andras Intreprindere Individuală (Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală, reprezentant Csog Andras);
Tămăşan Emil Cornel Intreprindere individuală (Cultivarea fructelor seminţoase şi
sâmburoase, reprezentant Tămăşan Emil Cornel);

Reprezentanţi ai societăţii civile:
• Asociaţia cultural şi sportivă „Agrişul Cozma” (reprezentant Minodora Chiorean);
• Asociaţia pentru dezvoltare Romi Tonciu (reprezentant Florea Valentin);
Reprezentanţi ai persoanelor fizice: Tomşa Ileana, întreprinzător cu experienţă
îndelungată în domeniul economic, cu interes deosebit pentru dezvoltarea mediului de
afaceri în cadrul teritoriului GAL .
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi
ameninţărilor)
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie s-a impus analiza
profundă a situaţiei existente privind teritoriul, populaţia, activităţile economice,
organizarea socială şi instituţională de la nivelul acestuia. Această analiză SWOT a rezultat
în urma interpretării datelor statistice centralizate referitoare la teritoriul Gal Zona Luţ,
Şar, Câmpie, în partea I din SDL GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, precum şi în urma colaborării
cu actorii locali din sectorul public, privat, economic şi societatea civilă. Acest lucru a
permis dezvoltarea unei viziuni asupra particularităţilor economice şi sociale la nivelul
teritoriului, prin realizarea arborelui problemelor şi efectuarea analizei SWOT.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a mediului intern şi extern a unui proiect.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de teritoriu şi de strategiile de dezvoltare ale
comunelor integrate in acesta. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi
din direcţia concurentei, dar pot fi influențate atât de factori interni din cadrul teritoriului,
cat şi de factori externi, din afara acestuia; de regulă sunt factori economici, politici sau
sociali asupra cărora zona în general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele
cheie şi pieţele strategice. Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor
cheie şi realizarea de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai
puțin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă teritoriul îşi poate îndeplini
planul şi în ce condiţii.
Din analiza SWOT elaborată asupra GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, se desprind următoarele
domenii de interes împărţite în 4 mari categorii: Teritoriul, Populaţia, Activităţile
economice, Organizarea socială şi instituţională.
Analiza SWOT a Teritoriului GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
Puncte tari
• Poziția geografică favorabilă– zonă
recunoscută ca având un potențial
agricol ridicat;
• Acces facil din GAL spre celelalte
localități din zonă;
• Condiții naturale optime pentru
agricultură;
• Calitatea superioară a solurilor permite
practicarea
unei
agriculturi
cu
producții ridicate;
• Potenţial antropic şi natural valoros (2
zone de rezervaţii naturale Natura
2000 pe teritoriu)

Puncte slabe
• Ape curgătoare (pâraie) cu debite
reduse, fără însemnătate economică;
• Apele subterane constituie rezerve
limitate;
• Exploatare agricolă realizată după
metode tradiţionale;
• Infrastructură rutieră slab dezvoltată
pe drumurile comunale;
• Teren agricol nelucrat/necultivat;
• Insuficienţa măsurilor de protecţia
mediului aplicate;
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Grad redus de poluare al apelor
GAL nu este supusă poluării industriale
Potenţial de creştere a animalelor
Zonă
propice
pentru
creşterea
animalelor

• Insuficienţa spaţiilor de depozitare a
dejecţiilor solide provenite din
activităţi de creştere a animalelor.

Oportunităţi
• Situarea
într-o
regiune
mediu
dezvoltată;
• Resurse naturale bogate cu potenţial
de exploatare semnificativ: soluri
favorabile, resurse piscicole;
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru
crearea
unui
plus
de
atractivitate zonei GAL;
• Varietatea şi bogăţia resurselor
naturale
şi ale ariilor naturale protejate
reprezintă un potenţial ridicat de
valorificare economică;

2015-2020

Ameninţări
• Resurse bugetare mici faţă de nevoia
de investiţii în infrastructură;
• Apariţia unor fenomene naturale
negative: inundaţii, secetă.

Analiza SWOT a Populaţiei GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
Puncte tari
•
•
•
•

•

•

Convieţuirea
mai
multor
naţionalităţi;
Existenţa toleranţei etnice;
Comunicare bună între autorităţile
locale şi cetăţean;
Existenţa structurilor de învaţământ
preşcolar şi primar asigură instruirea
populaţiei la nivel elementar;
La nivelul teritoriului, populaţia
încă
păstrează
datinile
şi
obiceiurile;
Forţă de muncă disponibilă;

Puncte slabe
•
•
•
•

•

Procent
scăzut
al
populaţiei
ocupate;
Forţă de muncă îndreptată spre
locurile de muncă din străinătate;
Număr mic de persoane calificate în
meseriile căutate pe piaţa muncii;
Accelerarea procesului de
îmbătrânire a populaţiei din
mediul rural, pericol de
depopulare a unor aşezări rurale;
Migrarea populaţiei active, in
special migraţia în mediul urban a
tinerilor cu un grad înalt de
pregătire profesională în căutarea
unui loc de muncă
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Oportunităţi
•

•

•
•

•
•

Dezvoltarea unor parteneriate,
colaborări, schimb de experienta pe
plan judetean, regional,national si
extern;
Creşterea nivelului de calificare prin
participarea la programe regionale,
naţionale;
Forţă de muncă pentru eventualii
Investitori;
Posibilitatea
accesării
unor
programe
de
finanţare
guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri
de muncă pentru şomeri;
Implicarea autorităţilor publice în
problemele sociale ale comunităţii;
Investiţii
în
mijloace
pentru
transportul elevilor la unităţile de
învăţământ.

2015-2020

Lipsa programelor, activităţilor
pentru activităţi extracuriculare (ex
Şcoală după şcoală );
Numărul mic de tineri din mediul
rural care are acces la cursuri
universitare;
Nivelul scazut de implicare al
cadrelor didactice dar şi al familiilor
în procesul educativ
Ameninţări

•
•

•

•

•

Menţinerea tendinţelor migratoare
către străinătate în rândul tinerilor;
Estomparea
tradiţiilor
şi
meşteşugurilor
locale
datorită
nivelului de trai nesatisfăcător;
Adaptarea mai lentă a populaţiei
rurale mature şi vârstnice la
schimbările şi provocările lumii
actuale, în general, şi la fenomenul
mobilităţii
şi
reconversiei
profesionale, în special;
Posibilitatea creşterii ratei de
migare a forţei de muncă calificate
în afara teritoriului prin absolvirea
cursurilor de formare profesională
sau
reconversie
profesională
necorelate cu domeniile de interes
de pe plan local;
Creşterea
abandonului
şcolar
datorită situaţiei economice.

Analiza SWOT a Activităţilor economice GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
Puncte tari
•
•

•
•

Agricultura – culturi și creșterea
Animalelor;
Predominanţă netă a IMM-urilor cu
un grad de adaptabilitate mai
ridicat la cerinţele pieţii;
Tradiţii
locale
în
creşterea
animalelor, în special al bovinelor;
Potenţial ridicat pentru agricultură
ecologică;

Puncte slabe
•
•

•

Activități economice cu valoare
adăugată foate redusă;
Inexistența unor structuri de
cazare turistică și lipsa de
valorificare a atracțiior turistice
existente;
Inexistența unor activități de
sprijinire a dezvoltării și încurajării
spiritului antreprenorial;
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•

•
•

Tradiţii
locale
în
creşterea
animalelor şi piscicultură;
Existenţa unor societăţi comerciale
şi persoane fizice autorizate active
în zonă;
Poziţie geografică favorabilă;
Forţa de muncă ieftină;

•

•

•
•

•

•

•
•

Oportunităţi
•

•

•

•
•

•

Modernizarea
exploatatiilor,
prioritar
fermele
de
semisubzistenţă,
prin
finanţări
europene;
Creşterea
cererii
produselor
tradiţionale la nivel naţional şi
internaţional;
Existenţa de programe de finanţare
pentru
atragerea
înfiinţării
grupurilor de producători;
Atragerea de investiţii prin finanţări
europene;
Parteneriate pe direcţii prioritare
de dezvoltare economică, atragere
de capital (public-privat);
Îmbunătaţirea
condiţiilor
infrastructurii fizice şi de utilităţi;

•

•

•
•

•

2015-2020

Cunoştinţe insuficiente legate de
elaborarea şi administrarea
proiectelor finanţate din fonduri
europene;
Neîncrederea populației în a se
organiza în forme asociative
(grupuri/asociații de producători)
Diversificarea slabă a activităţilor
economice;
Inexistenţa investiţiilor straine,
investiţii autohtone reduse în
domeniul turismului agroturismului;
Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pieţei muncii, economiei locale şi
asistenţei sociale în perspectivă;
Dotare
tehnică
învechită
şi
insuficientă necesară desfăşurării de
activităţi agricole şi de prelucrare;
Lipsa unor produse realizate sub o
marcă a zonei;
Pregătire profesională de slabă
calitate în domeniul serviciilor
turistice.
Ameninţări
Dezinteresul comunităţii şi al
autorităţilor locale în contextul
implementării dificile a fondurilor
europene (lungi perioade de
aşteptare din momentul depunerii
până
în
momentul
semnării
contractului);
Orientarea programelor europene şi
guvernamentale spre alte zone
considerate prioritare;
Instabilitate legislativă;
Creşterea ponderii muncii la negru,
cu efecte negative asupra pieţei
muncii şi economiei locale;
Scăderea continuă a producţiei prin
scăderea productivităţii muncii;
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Îmbunatatirea
condiţiilor
infrastructurii fizice şi de utilităţi;

Analiza SWOT a Organizării sociale şi instituţionale GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie
Puncte tari

Puncte slabe

• Prezenţa unităţilor elementare de
• Număr redus de cadre didactice;
învăţământ în Zonă;
• Lipsa sălilor de sport, a terenurilor de
• Autorităţi locale deschise faţă de
sport;
problematica asistenţei şi protecţiei
• Număr redus de elevi datorită
sociale ;
deficienţelor de ordin financiar, a
• Existenţa unei tradiţii în implicarea
lipsei de mijloace de transport;
civică;
• Dotări limitate pentru agrement şi
• Număr important de instituţii de
sport;
cultură;
• Lipsa programelor de calificare şi
• Diversitate a cultelor religioase şi
recalificare pentru şomeri;
numeroase lăcaşuri de cult;
• Competiţii sportive în număr redus;
• Prezenţa cadrelor medicale în fiecare
• Lipsa locurilor de întâlnire şi agrement
comună;
a tinerilor şi a celor vârstnici;
• Pe teritoriul GAL exista asociatii de
• Competente slabe ale aparatului
producatori agricoli;
administrativ;
• Majoritatea locuitorilor din cadrul
teritoriului au un grad ridicat de
încredere în autoritatile locale,
biserica si personalul didactic;
Oportunităţi
Ameninţări
• Construirea de săli de sport pentru
unităţile de învăţământ care nu au
această facilitate;
• Dotarea unităţilor de învăţământ cu
laboratoare
de
informatică
şi
echipamentele aferente;
• Reabilitarea clădirilor instituţiilor de
învăţământ;
• Proiecte de dezvoltare a resurselor
umane cu accent pe componenta
socială şi cea de sănătate a populaţiei
din mediul rural;
• Sporirea nivelului de siguranţă în
comune;

• Dificultăţi
financiare
(lipsa
cofinanţării);
• Reguli mereu în schimbare privind
achiziţiile publice;
• Riscul de abandon şcolar;
• Întârzierea
investițiilor
necesare
pentru modernizarea și extinderea
infrastructurii;
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• Asigurarea unui climat social adecvat
pentru
integrarea
grupurilor
minoritare, vulnerabile;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale
populaţiei;
• Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială;
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie
OS 1: Creşterea competitivităţii produselor agricole la nivelul teritoriului (Prioritatea P
2, Domeniul de intervenţie: 2 A), Măsura: M5/2A). Acesta este cel mai important obiectiv
specific, deoarece agricultura constituie ocupaţia de bază a populaţiei, fapt care reiese din
analiza diagnostic.
OS 2: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare
socioeconomică (Prioritatea P6, Domeniul de intervenţie: 6 B), Măsura: M1/6B). Partea de
infrastructură este importantă în teritoriu deoarece aceasta constituie baza dezvoltării
economice şi sociale a întregii comunităţi.
OS 3: Diversificarea economiei rurale (Prioritatea P6, Domeniul de intervenţie 6 A),
Măsurile M3/ 6A și M8/6A). Cel de-al treilea obiectiv ca importanţă relevă atenţia
concentrată asupra dezvoltării activităţilor din domeniul non-agricol la nivelul teritoriului,
în vederea concentrării gradului de ocupare al populaţiei rurale în alte domenii decât
agricultura.
OS 4: Promovarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi istoric de pe teritoriul GAL Zona
Luţ, Şar, Câmpie (Prioritatea 6, Domeniul de intervenţie 6B), Măsura: M2/6B). Relevanța
obiectivului 4 vine nu doar din potențialul de valorificare al patrimoniului imaterial, ci și
datorită rolului activ pe care îl are în conservarea și promovarea tradiţiilor, patrimoniului
cultural și, de asemenea, creșterea nivelului de apartenență al locuitorilor și promovarea
coeziunii sociale.
OS 5: Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în rândul comunităților rome
marginalizate din teritoriu (Prioritatea P6, Domeniul de intervenţie: 6A, Măsura: M6/6A).
Acest obiectiv este relevant datorită situației comunităților marginalizate, care deși nu sunt
clasificate ca fiind HIGHPROB, se află în risc de excluziune și chiar segregare. Astfel,
dezvoltarea unor proiecte care să faciliteze incluziunea lor socială este relevantă pentru
teritoriu.
OS 6: Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu (Prioritatea
P4, Domeniul de intervenţie 4A, Măsura: M4/4A). Importanţa acestui obiectiv este dată de
atenţia acordată la nivel european în vederea adoptării unor politici care să determine
locuitorii zonelor Leader să acorde o atenţie deosebită protejării factorilor de mediu.
OS 7: Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele
agricol și forestier (Prioritatea P7, Domeniul de intervenţie 1C, Măsura: M7/1C). În cadrul
analizei diagnostic s-a constatat faptul că la nivelul teritoriului există un nivel redus al
educaţiei populaţiei. Prin acest obiectiv se propune încurajarea persoanelor din teritoriu să
participe la cursuri, pentru dobândirea de noi cunoştinţe de specialitate, în vederea
creşterii nivelului de profesionalism în desfăşurarea de activităţi economice.

Obiectivul de
dezvoltare rurală
1:Favorizarea
competitivităţii
agriculturii;

Obiectivul
transversal:
Protecţia mediului,
inovare

Obiectivul de
dezvoltare rurală 2:
Asigurarea gestionării
durabile a resurselor
naturale şi
combaterea
schimbărilor climatice
Obiectiv transversal:

Priorităţi de dezvoltare
rurală

Domenii de intervenţie

Măsuri

Indicatori de rezultat

P 1: Încurajarea
transferului de cunoştinţe
şi a inovării în
agricultură, silvicultură şi
zonele rurale

1 C) Încurajarea învăţării pe tot
parcursul vieţii şi a formării
profesionale în sectoarele agricol
şi forestier

M7/1C Transfer de
cunoştinţe

Număr de fermieri
instruiți: 15

P 2: Creşterea viabilităţii
fermelor şi a
competitivităţii tuturor
tipurilor de agricultură în
toate regiunile şi
promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare şi a
gestionării durabile a
pădurilor

2 A) Îmbunătăţirea performanţei
economice a tuturor
exploataţiilor agricole şi
facilitarea restructurării şi
modernizării exploataţiilor, în
special în vederea sporirii
participării pe piaţă şi a orientării
spre piaţă, precum şi a
diversificării activităţilor agricole

M5/2A Soluţii
inovative pentru o
agricultură/
industrie
alimentară
competitivă

P 4: Refacerea,
conservarea şi
consolidarea
ecosistemelor legate de
agricultură şi silvicultură

4 A) Refacerea, conservarea şi
dezvoltarea biodiversităţii,
inclusiv în zonele Natura 2000 şi
în zonele care se confruntă cu
constrângeri specifice, a
activităţilor agricole de mare
valoare naturală, precum şi a
stării peisajelor europene

M4/4A Ameliorarea Nr. de beneficiari
şi combaterea
sprijiniţi: 2
fenomenelor
naturale negative

Număr de participanți
instruiți în cadrul
acțiunilor
demonstrative:15
Număr de exploataţii/
întreprinderi
sprijinite:11;
Număr de locuri de
muncă nou create: 2
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Protecţia mediului,
inovare
Obiectivul de
dezvoltare rurală 3:
Obţinerea unei
dezvoltări teritoriale
echilibrate a
economiilor şi a
comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri
de muncă

P 6: Promovarea
incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în
zonele rurale

2015-2020

6 A) Facilitarea diversificării, a
înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum şi
crearea de locuri de muncă

6 B) Încurajarea dezvoltării locale
în zonelerurale
Obiectiv transversal:
Inovare şi protecţia
mediului

M3/ 6A Soluţii
inovative pentru
sprijinirea
mediului Nonagricol și M8/6A
Înființatrea sau
diversificarea
activităților non
agricole
M1/6B Dezvoltarea
satelor din spaţiul
Leader

M6/6B
Îmbunatăţirea şi
dezvoltarea
infrastructurii
societăţii civile

M2/6B Susţinerea
dezvoltării
teritoriului prin
organizare de
evenimente

Locuri de muncă create:
8

Populaţie netă care
beneficiază de
servicii/infrastructuri
îmbunătăţită: 14 898
locuitori.
Locuri de muncă create:
0;
Populație netă care
beneficiază de servicii/
infrastructuri
îmbunătățite: 641
locuitori (comuna
Fărăgău).
Numărul evenimentelor
organizate:32;
Populaţia netă care
beneficiază de servicii/
infrastructuri
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îmbunătăţite: 14 898
locuitori.
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor, demonstrarea valorii adăugate, caracterul
integrat şi inovator

Denumire măsură
Codul măsurii
Tipul măsurii

Dezvoltarea satelor din spaţiul Leader
M1/6B
Investiţii

Descrierea generală a
măsurii

Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale,
dezvoltarea socio-economică a spațului rural este indispensabil
legată de existența unei infrastucturi rurale,existența și
accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement,
social, socio-medical și cultural.
Îmbunatățirea si dezvoltarea infrastructurii de agrement,
social,socio-medical și cultural reprezinta i cerință esentială
pentru creșterea calitații vieții și care pot conduce la o
incluziune socială,inversarea tendințelor de declin economic și
social și de depoluare a zonelor rurale.

Obiectiv de
dezvoltare rurală

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei
comunitații rurale inclusiv crearea şi menţinerea locurilor de
muncă (potrivit art. 4 (c), Re. UE nr. 1305/2013)

Obiective specifice
ale măsurii

•

•
•

•

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitoriilor prin
amenajarea spațiilor publice locale (de ex: parcuri,
terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor
locale,etc.) ;
Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea cu
echipamentele necesare;
Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau
modernizarea rețelelor de iluminat public și prin
instalarea sistemelor de supraveghere;
Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turism de uz
public;

Contribuţia la
prioritatea/priorităţil
e de dezvoltare

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltarii economice în zonele rurale (potrivit art. 5 (6), Reg
UE nr. 1305/2013)

Măsura corespunde
obiectivelor art.
Art.20 din Reg.(UE)
nr 1305/2013

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
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Contribuţia la
domeniile de
intervenţie
Contribuţia la
obiectivele
transversale Art. 5,
Reg. UE nr. 1305/2013

Complementaritatea
cu alte măsuri din SDL

2015-2020

(potrivit art. 5 (6), Reg UE nr. 1305/2013)

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de
către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu a mai
fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate proiectele
inovatoare, care să propună soluții noi la probleme vechi.
Protecția mediului - prin încurajarea unor proiecte care să aibă
un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător.
M5/2A; M4/4C; M3/6A; M6/6B; M2/6B

Sinergia cu alte
măsuri din SDL

M3/6A; M6/6B; M2/6B

Valoarea adăugată a
măsurii

Măsura va contribui la îmbunătățirea sau extinderea:
• serviciilor locale de bază destinate populației
rurale,inclusiv a celor de agrement și culturale și a
infrastructurii aferente;
• infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții in
domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei);
• investițiilor de uz public în informarea turiștilor, în
infrastuctura la scară mică.

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi/
indirecţi (grup ţintă)

Tip sprijin

•
•
•
•
•

Reg.(UE) nr. 1303/2013
Reg(UE) nr. 1305/2013
Reg.(UE) nr. 807/2014
Reg.(UE) nr. 1407/2013
Legea nr.215/2001

Beneficiari direcţi
Entitati publice
• Autorități publice locale si asociațiile acestora;
Beneficiari indirecţi
• Populația locală;
• Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
(beneficiari direcţi M5/2A, M4/4C, M3/6A);
• ONG-uri din teritoriu (beneficiari direcţi M6/6B, M2/6B);
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite
efectiv de solicitant;
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•

Tipuri de acţiuni
eligibile şi neeligibile

2015-2020

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din
valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.
63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.

Acţiuni eligibile :
• Înființarea, amenajarea, dotarea spațiilor publice de
agrement pentru populația rurală (de ex: parcuri,
terenuri de joacă, terenuri de sport,etc.);
• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor locale;
• Achiziționarea
utilajelor,
echipamentelor
pentru
serviciile publice locale în cadrul primăriilor;
• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii
de agrement și turism de uz public conform specificului
local;
• Modernizarea infrastructurii şi a serviciilor sociale şi
medicale;
• Modernizarea infrastructurii educaţionale.
Acțiuni neeligibile :
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi
pentru transport persoane;
• Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile;

Condiţii de
eligibilitate

•
•
•

•
•
•

Criterii de selecţie

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în
incapacitate de plată;
Solicitantul
se
angajează
să
asigure
întretinerea/mentenanța investiției pe o perioada de
minim 5 ani,de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin
măsură;
Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de
dezvoltare locală și/sau județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER(GAL Zona
Luț, Sar, Câmpie);

Se va acorda punctaj pentru proiectele:
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;
Proiecte realizate in parteneriat pe baza unor contracte
ce se vor aplica in faza de operare;
Proiecte cu impact micro regional;
Investiția poate fi vizitată la finalul implementării(ca
exemplu de buna practică in teritoriu);
Gradul de acoperire a populatiei deservite;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Solictanții care nu au primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiție similară;
Care vizează activităţi recreaţionale;

Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 240 000 235.879,03
Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu va depăşi 30 000 Euro/proiect.
Nr. de
proiecte
prevăzut
e

Cost
total
mediu/
proiect

8
proiecte

30
000Eur
o

Estimare
a
costului
total/
măsură
240 000
Euro

Indicatori de monitorizare

•

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(100%)

Contribuţi
a FEADR/
măsură

Contribuţi
a privată/
proiect
(0%)

Contribuţi
a privată/
măsură

30 000
Euro

240 000
Euro

0
Euro

0
Euro

Populația netă care beneficiază de servicii
îmbunătățite:
14
898
locuitori,
conform
Recensământul Populaţiei 2011;

•
Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii
Descrierea generală a
măsurii

Susținerea dezvoltării teritoriului prin organizare de
evenimente
M2/6B
Investiţii, servicii
Măsura contribuie la dezvoltarea turismului,sprijinirea
valorificării produselor,serviciilor culturale si turistice ale
zonei prin acțiuni,adică prin organizarea de spectacole cu
caracter tradițional, programe turistice, târguri,
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manifestări tradiționale. Aceste programe au ca scop
prelungirea sezonului estivalturistic prin oferirea de
evenimente cu atractivitate turistică,precum si prevenirea
marginalizării anumitelor grupuri de locuitori,de exemplu
cei vârstnici,sau lipsiți de rude.
Prin târgurile astfel organizate cresc veniturile
producătorilor,sunt folosite spațiile comune,care oferă
posibilitate de realizare a unor venituri alternative
locuitorilor din mediul rural.
Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
economiilor și menținerea de locuri de muncă.
(conform art. 4 (c) din Reg UE 1305/2013)

a

Obiectivul specific al
măsurii

Valorificarea patrimoniului
cultural şi istoric de pe
teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg
(UE) 1305/2013

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi
dezvoltării economice în zonele rurale;

Măsura corespunde
obiectivelor art. 20 Din
Reg. (UE) 1305/2013

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie 6,
conform art. 5, Reg. (UE)
1305/2013

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare”
de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu
a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate
proiectele inovatoare, care să pună în valoare elementele
culturale care nu au mai fost promovate prin proiecte
anterioare sau să propună metode inovatoare de promovare
a acestora.
Protecția mediului - prin încurajarea unor proiecte care să
aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător
(un aspect important fiind limitarea materialelor
informative pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de
materiale reciclate).

Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M1/6B; M5/2A; M4/4C; M3/6A;
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Sinergia cu alte măsuri din
SDL

M3/6A; M1/6B; M6/6B;

Valoarea adăugată a
măsurii

În urma analizei diagnostic s-a constatat existenţa mai
multor evenimente la nivel de teritoriu GAL, cu specific
tradiţional.
Stimularea organizării de evenimente tradiționale,
turistice, precum și a târgurilor contribuie la:
• Creşterea fluxului de turişti, care vor putea vizita
obiectivele într-un mod sigur, interactiv şi
interesant;
• Conservarea/promovarea anumitor elemente de
patrimoniu imaterial va duce la apariţia unor
potenţiale surse de venit pentru localnici;
• Dezvoltarea de proiecte pe tot teritoriul GAL-ului;
• Prevenirea marginalizării populației vârstnice;
• Folosirea locurilor de cazare-extra-venituri pentru
populație;
• Stimularea comercializării produselor locale;

Trimiteri la alte acte
legislative

•

•

•
•
•
•
Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Tip sprijin (conform art. 67
al Reg UE 1303/2013 )

Legea nr.215/2001 a administrației publice localerepublicată,cu
modificărire
și
completările
ulterioare;
Hotarârea Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociații și fundații,cu modificările și completările
ulterioare;
Reg.(UE) 1305/2013;
Reg .(UE) 1303/2013;
Reg. (UE) 807/2014;
Reg .(UE) 1407/2014

Beneficiari direcţi:
Entități publice
• Autorități publice locale și asociațiile acestora
Entități private
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare
(beneficiari indirecţi M1/6B)
Beneficiari indirecţi:
• Populația locală
• Întreprinderile locale (beneficiari direcţi la M5/2A,
M4/4C, M3/6A)
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite
efectiv de solicitant;
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•

Tipuri de acţiuni eligibile
şi neeligibile
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Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
şi art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.

Acțiuni eligibile:
Pentru proiectele de investiţii:
• Investițiile legate de organizare de evenimente de
promovare a patrimoniului cultural și natural (de
exemplu
achiziționarea
de
corturi,
scene
mobile,costume populare, instrumente muzicale
instalații de sonorizare, echipamente de proiecție
video,dotare
mobilier
cămine
culturale
–
dulapuri,mese și scaune, etc.).
Pentru proiecte de servicii:
• Organizarea de evenimente bazate pe tradiții
populare, valori culturale și naturale, cu scopul
menținerii tradiților locale, ca o valoare importantă
in oferta turistică a zonei și a prevenirii
marginalizării persoanelor vârstnice și a depoplării.
• Organizarea evenimentelor și programelor care
deservesc sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și
mediului, consolidarea identității locale, cu scopul
de a spori sensibilitatea generației noi pentru
valorile existente in zonă.
• Organizarea de evenimente care au ca scop
menținerea si dezvoltarea identității locale a
zonei,consolidarea cooperării economice durabile pe
teritoriul LEADER-Organizarea de evenimente cu
scopul sprijinirii consumului conștient și a stilului de
viață sănătos.
• Organizarea activităților legate de conștientizare
asupra stilului de viața sănătos și problemelor de
mediu
• Organizarea de activități sportive care contribuie
atât la menținerea sănătății populației, cât și la
atragerea turiștilor prin participare la evenimente
• Susținerea evenimentelor sportive și culturale în
legătură cu specificul teritorial
• Organizare de târguri meșteșugărești.
Acțiuni neeligibile :
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second
hand”;
• Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal
şi pentru transport persoane;
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•

Condiţii de eligibilitate

2015-2020

Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care
vizează aceleași costuri eligibile;

Pentru proiectele de investiţii:
Investițiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea de
evenimente,(scenă mobilă,nonorizare,etc).
Pentru proiecte de servicii:
• Solicitantul trebuie să se incadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
• Investiţia trebuie să se incadreze în unul din tipurile
de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea
aferentă investiției în teritoriul GAL;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul
dintre tipurile de activități sprijinite;
• Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de
dezvoltare locală aprobată;
• Solicitantul va întocmi un plan anual cu privire la
programul/târgul orgazanizat.
•

Criterii de selecţie

•
•
•
•

Proiecte care
demonstrează activități socio‐
culturale desfășurate;
Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât
mai mare;
Proiecte care deservesc localităţi cu Indicele
Dezvoltării Umane Locale scăzut;
Proiecte care promovează tradiţii şi evenimente
locale.
Tipul de acțiune vizat prin proiect (investiție sau
servicii)

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 24 000 40.000 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu va depăşi 24 000 5.000 Euro/proiect.
Nr. de
proiecte
prevăzut
e

Cost
total
mediu
/
proiec
t

Estimare
a
costului
total/
măsură

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(100%)

Contribuţi
a FEADR/
măsură

Contribuţi
a privată/
proiect
(0%)

Contribuţi
a privată/
măsură
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8
proiecte

3 000
5000
Euro

24 000
40000
Euro

Indicatori de monitorizare

3 000
5000 Euro

•

24 000
40.000
Euro

0
Euro

2015-2020

0
Euro

Populaţia netă care beneficiază de servicii/
infrastructuri îmbunătăţite: 14 898 locuitori,
conform Recensământul Populaţiei 2011;

•

Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Soluţii inovative pentru sprijinirea mediului Nonagricol
M3/ 6A
Investiţii

Descrierea generală a
măsurii

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru
stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin
susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează
activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) fie
pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă
întreprinderile existente. Măsura contribuie la:
• Ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de
muncă existent;
• Diversificarea economiei rurale;
• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a
nivelului de trai;
• Scăderea sărăciei;
• Combaterea excluziunii sociale.

Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă.
(Conform Art. 4 c, Reg. UE 1305/2013)

Obiectivul specific al măsurii

•
•
•

Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea
economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte
activităţi economice;
Crearea de locuri de muncă.
Page | 31

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ

2015-2020

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg (UE)
1305/2013

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde
obiectivelor art. 19, alin 1
lit. b) Din Reg. (UE)
1305/2013

Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie 6A,
conform art. 5, Reg. (UE)
1305/2013

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care
să aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii
care să valorifice materia primă anterior considerată
inutilizabilă și tratată ca deșeu.
Inovare - prin interpretarea oferită termenului de
„inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la
ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție.
Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să utilizeze
rezultate din aria cercetării pentru obținerea unor
produse de calitate ridicată și/sau care să reducă
costurile de producție.

Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

M2/6B, M1/6B, M6/6B; M7/1C

Sinergia cu alte măsuri din
SDL

M1/6B; M2/6B; M6/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:
• Stimularea activităţilor economice
serviciilor pentru populaţie sau
activităţi economice non-agricole
GAL;
• Dezvoltarea resurselor umane şi
know-how;
• Crearea de noi locuri de muncă.

Trimiteri la alte acte
legislative

•

•

noi din sfera
pentru alte
din teritoriul
utilizarea de

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile
activităţilor neagricole prevăzute în Ghidul
solivitantului pentru participarea la selecţia SDL;
Fişa măsurii 6 din PNDR 2014-2020;
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•
•
•
•
Beneficiari direcţi/indirecţi
(grup ţintă)

2015-2020

Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4
din PNDR 2014-2020;
Reg (UE) 1305/2013;
Reg (UE) 1303/2013;
Reg (UE) 1407/2014.

Beneficiari direcţi: (beneficiari indirecţi la M2/6B, M1/6B,
M6/6B, M7/1C):
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole,
care, în cadrul intreprinderii deja existente,
încadrabilă în categoria micro-intreprinderilor sau
întreprinderilor mici, îşi diversifică activitatea de
bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi nonagricole în spaţiul rural;
• Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici existente
din spaţiul rural, care desfăşoară activităţi nonagricole;
• Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici noi, care
își propun activități non-agricole, înfiinţate în anul
depunerii aplicaţiei pentru finanţare sau cu o
vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au
desfăşurat activităţi până în momentul depunerii
acesteia (start-up);
• Cooperative.
Beneficiari indirecţi:
• Persoanele din categoria populaţiei active aflate
în căutarea unui loc de muncă.

Tip sprijin (conform art. 67
al Reg UE 1303/2013 )

•
•

Tipuri de acţiuni eligibile şi
neeligibile

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi
plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) şi art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.

Acțiuni eligibile:
Pentru proiecte de investiţii:
• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea,
dotarea clădirilor;
• Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv
leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
• Achiziţionarea de software, brevete, licenţe,
drepturi de autor, mărci;
• Înfiinţarea/Modernizarea de activităţi nonagricole;
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2015-2020

•

Înfiinţarea/modernizarea
de
activităţi
ale
atelierelor/cooperativelor meşteşugăreşti;
Pentru proiectele de servicii:
• Construcția, extinderea şi/sau modernizarea,
dotarea agropensiunilor şi a altor structuri de
primire turistică (camping, sat de vacanţă, etc);
• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activităţi de
agrement/recreative (trasee turistice, parcuri
tematice, aventuri, amenajări areale de echitaţie,
centre de închiriere echipamente sportive,
biciclete, ATV-uri, undiţe, etc)
• Furnizarea de servicii inclusiv construcții,
reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și
zonelor aferente desfășurării activităților (ex:
medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații
mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță,
contabilitate, juridice, audit; servicii în
tehnologia informației și servicii informatice;
servicii tehnice, administrative, etc.);
• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în
vederea comercializării;
Acțiuni neeligibile
• Achiziția de utilajele agricole şi echipamentele
second-hand;
• Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care
vizează aceleași costuri eligibile;
•
Condiţii de eligibilitate

Pentru proiectele de investiţii (start-up)
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
• ;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul
dintre tipurile de activităţi sprijinite;
• Sediul social/punctul de lucru trebuie să fie
situate în teritoriul GAL, şi activitatea va fi
desfăşurată în teritoriul GAL;
Pentru
proiectele
de
investiţii
în
modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
• Investiţia trebuie să se încadreze în unul din
tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea
aferentă investiţiei finanţate în teritoriul GAL;
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•
•

•

2015-2020

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea
de a asigura cofinanţarea investiţiei;
Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie
demonstrată
pe
baza
prezentării
unei
documentaţii tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în
conformitate cu liniile directoare privind ajutorul
de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate;

•
Criterii de selecţie

Vor fi selectate cu prioritate proiectele:
• Care utilizează energia produsă din surse
regenerabile;
• Inovative (nu mai există o astfel de investiţie în
UAT-ul în care urmează a se implementa
proiectul);
• Care creează noi locuri de muncă;
• Localizarea activităţii solicitantului este in spaţiul
rural;
• Derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la
data depunerii proiectului;
• Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu
potențial de creștere (producție, meșteșuguri,
agroturism, activități recreaționale)

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 250 000 233421 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 100 000 /proiect
Nr. de
proiecte
prevăzut
e
5
proiecte

Cost total
mediu/
proiect

Estimare
a
costului
total/
măsură

111111Eur
o

250000
Euro

Indicatori de monitorizare

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(90%)
100000
Euro
•

Contribuţi
a FEADR/
măsură

250000
Euro

Contribuţi
a privată/
proiect
(10%)

Contribuţi
a privată/
măsură

11111
Euro

33333
Euro

Locuri de muncă create: 5
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Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

2015-2020

Ameliorarea si combaterea fenomenelor naturale
negative
M4/4C
Investiţii

Descrierea generală a
măsurii

Având în vedere impactul semnificativ al activităților
agricole asupra mediului şi datorită insuficienţei spaţiilor de
depozitare a dejecţiilor solide provenite din activităţi de
creştere a animalelor, prin prezenta măsură se propune
finanțarea de investiții care răspund nevoilor de protecția
mediului privind:
- prevenirea eroziunii solului și ameliorarea
gestionării solului
- eficientizarea utilizării apei în agricultură
- conservarea resurselor de apă

Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturaleşi
combaterea schimbărilor climatice.
(potrivit art. 4 c) conform Reg. UE 1305/1303)

Obiectivul specific al
măsurii

Menţinerea diversităţii biologice şi a valorii de mediu a
terenurilor agricole şi forestiere;

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg
(UE) 1305/2013

P4 Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor
care sunt legate de agricultură şi silvicultură;

Măsura corespunde
obiectivelor art. 17 din
Titlul III: Sprijin pentru
dezvoltare rurală, Reg.
(UE) 1305/2013

Art. 17 Investiţii în active fizice

Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie
4C), conform art. 5, Reg.
(UE) 1305/2013

4C) Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării
solului.

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare”
de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu
a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate
proiectele inovatoare, care să utilizeze rezultate din aria
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2015-2020

cercetării pentru obținerea unor produse de calitate
ridicată și/sau care să reducă costurile de producție.
Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să
aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii care
să valorifice materia primă anterior considerată inutilizabilă
și tratată ca deșeu.
Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M6/6B, M1/6B, M2/6B, M5/2A, M7/1C

Sinergia cu alte măsuri din
SDL
Valoarea adăugată a
măsurii

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din depozitarea
și aplicarea în teren a gunoiului de grajd sunt foarte ridicate
din cauza facilităților inadecvate de depozitare și din cauza
echipamentelor învechite folosite pentru aplicarea în teren.
Pentru a menține un nivel scăzut al emisiilor de gaze cu
efect de seră din agricultură, este necesară sprijinirea
fermierilor pentru a menține solul acoperit, a utiliza tehnici
de management al terenului care contribuie la menținerea
carbonului în sol, precum și pentru crearea de facilități și
utilizarea de echipamente moderne pentru depozitarea și
aplicarea gunoiului de grajd, inclusiv încurajarea producției
și utilizării energiei regenerabile.
Irigaţiile au fost considerate în ultimele decenii ca una din
principalele căi de intensificare a agriculturii şi de creştere
a producţiei, deşi cauze mutiple au avut ca efect obţinerea
unor rezultate tehnice şi economice mult inferioare
nivelului proiectat. Aprovizionarea dirijată a plantelor cu
apă prin irigare necesită executarea unui complex de lucrări
şi amenajări cu ajutorul cărora se realizează captarea şi
preluarea apei din sursă, transportul pînă la terenul de irigat
şi distribuirea acesteia la plante.

Trimiteri la alte acte
legislative

Legislaţie UE:
Art. 91, alin. (2) și art. 92 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea
politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor
CEE nr. 352/78, CE nr. 165/94, CE nr. 2799/98, CE nr.
814/2000, CE 1290/2005 şi CE nr. 485/2008 ale Consiliului,
Art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a
unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de
abrogare a Regulamentului CE
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2015-2020

nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului CE nr.
73/2009 al Consiliului,
Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în
dificultate (2014/C 249/01),
Legislaţie Naţională:
Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului
nr. 1648 din 31.10.2000 de aprobare a Normelor tehnice
privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a
pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate
(denumite în cadrul măsurii Normele tehnice nr.1);
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
636 din 23.12.2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice
silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei
forestiere din perdelele forestiere de protecţie (denumite
în cadrul măsurii Normele tehnice nr.2);
Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului
nr. 1672 din 07.11.2000 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru amenajarea pădurilor (denumite în cadrul măsurii
Normele tehnice nr.3),
Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea
materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și
completările ulterioare
Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Tip sprijin (conform art.
67 al Reg UE 1303/2013 )

Beneficiari direcţi:
• Entități private (Persoane juridice din mediul rural
şi asociaţii ale acestora) (beneficiari indirecţi la
M6/6B, M1/6B, M2/6B, M5/2A, M7/1C );
Beneficiari indirecţi:
• Populaţia din cadrul UAT-ului în care se va
implementa proiectul.
•
•

Tipuri de acţiuni eligibile
şi neeligibile

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite
efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
şi art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.

Acţiuni eligibile:
• Investiții în înființarea şi/sau modernizarea
instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv
facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
• Investiţii pentru depozitarea / gestionarea adecvată
a gunoiului de grajd;
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•

•

2015-2020

Investiţii în sisteme de gestionare a riscurilor prin
care să se diminueze / prevină efectele produse de
potențialele riscuri (sisteme antigrindină, sisteme de
irigații, sisteme de avertizare în timp real, folii
antiploaie);
Investiţii de realizarea de platforme betonate pentru
dejecţii.

Acţiuni neeligibile:
• Achiziţionarea de utilaje sau echipamente second
hand
Condiţii de eligibilitate

•
•
•

•
•
•
Criterii de selecţie

Solicitantul să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în
incapacitate de plată;
Solicitantul
se
angajează
să
asigure
întreţinerea/mentenanța investiției pe o perioada
de minim 5 ani,de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut
prin măsură;
Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de
dezvoltare locală și/sau județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;

Vor fi selectate cu prioritate proiectele:
• În funcţie de dimensiunea exploataţiei;
• Derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data
depunerii proiectului;

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 20 000 2500 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% în cazul fermelor având
între 250.000 și 500.000 SO inclusiv, în cazul:
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani (definit conform
art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013)
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 10 000 Euro/proiect.
Indicatori de monitorizare

•

Suprafaţa totală agricolă: 0,015 Ha
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Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii
Descrierea generală a
măsurii

Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013
Obiectivul specific al
măsurii

2015-2020

Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie
alimentară competitivă
M5/2A
Investiţii
Această măsură propune soluţii pentru susţinerea
activităţilor agricole, prin abordarea unor direcţii
inovative la nivel de GAL.
Favorizarea competitivităţii agriculturii
(conform art. 4 a) din Reg. UE 1305/2013 )

•

•
•

Îmbunătățirea performanțelor generale ale
exploatațiilor
agricole
prin
creșterea
competitivității activității agricole, a diversificării
producției agricole și a calități produselor
obținute;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile
tuturor tipurilor de investiții;
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole
prin procesarea produselor la nivelul fermei

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg
(UE) 1305/2013

P2 Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a
gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde
obiectivelor art. 17 din
Titlul III: Sprijin pentru
dezvoltare rurală, Reg.
(UE) 1305/2013

Art. 17 Investiţii în active fizice

Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie
2A, conform art. 5, Reg.
(UE) 1305/2013

2A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor
exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi
modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii
participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a
diversificării activităţilor agricole.

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de
„inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se referă
la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție.
Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să utilizeze
rezultate din aria cercetării pentru obținerea unor
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2015-2020

produse de calitate ridicată și/sau care să reducă
costurile de producție.
Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care
să aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii
care să valorifice materia primă anterior considerată
inutilizabilă și tratată ca deșeu.
Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M1/6B; M6/6B; M2/6B

Sinergia cu alte măsuri din
SDL
Valoarea adăugată a
măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Această măsură contribuie la:
-Stimularea agriculturii ca principală activitate
economică din teritoriul GAL;
-Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de know-how;
-Păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
-Încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor
asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau
cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL;
•

•
•
•
•
•
Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile
activităţilor agricole prevăzute în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL;
Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din cadrul
PNDR 2014-2020;
Reg (UE) 1303/2013;
Reg (UE) 1305/2013;
Reg (UE) 208/2014;
Reg (UE) 807/2014;

Beneficiari direcţi: (beneficiari indirecţi la M2/6B, M1/6B,
M6/6B)
• Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL
din categoria microintreprinderilor şi IMM;
• Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor
mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;
• Asociaţii de crescători de animale de pe teritoriul
GAL;
• Cooperative agricole din teritoriul GAL;
• Grupuri de producatori din teritoriul GAL.
Beneficiari indirecţi:
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•
•

Tip sprijin (conform art. 67
al Reg UE 1303/2013 )

•
•

Tipuri de acţiuni eligibile
şi neeligibile

2015-2020

Persoane fizice din categoria populaţiei active
aflate în căutarea unui loc de muncă;
Producători agricoli individuali din teritoriu
(beneficiari direcţi la M3/6A)
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi
plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) şi art. 63 ale Reg. (UE) 1305/2013

Acţiuni eligibile:
• Înființarea sau modernizarea exploataţiilor
pomicole, vegetale, zootehnice, a viței de vie și
altor culturi perene
• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de
producţie din cadrul exploataţiei, a căilor de acces
din cadrul fermei, inclusiv utilitați și racordări;
• Investiții in înființatrea, extinderea și/sau
modernizarea
capacităților
de
stocare,
condiționare, sortare, ambalare a producției
vegetale;
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru
înființarea
sau
modernizarea
fermelor
vegetale/pomicole/zootehnice;
• Înființarea sau Modernizarea exploataţiilor
apicole;
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare
pentru cereale;
• Construirea/modernizarea de centre de colectare
a laptelui;
• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru
carne/lapte;
• Achiziţia
unui
abator
mobil
pentru
bovine/porcine/ovine/caprine;
• Construirea/modernizarea de unităţi de procesare
pentru lapte/ carne/ legume/ fructe/cereale
inclusiv
investitii
privind
marketing-ul
produselor(care pot fi realizate in cadrul
exlpoatației proprii sau prin achiziționarea
materiei prime de la terți în procent de maxim
30%);
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•

Înființarea sau modernizarea unităţilor de
procesare carne/lapte;
• Construirea de spaţii de depozitare pentru
legume/fructe;
• Înfiinţarea/modernizarea de sere/ solarii pentru
legume;
• Investiții privind protecția mediului, astfel:
a)Investiții în înființarea şi/sau modernizarea
instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei,
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de
fermă;
b)Investiţii pentru depozitarea / gestionarea
adecvată a gunoiului de grajd;
c)Investiţii în sisteme de gestionare a riscurilor
prin care să se diminueze / prevină efectele
produse de potențialele riscuri (sisteme
antigrindină, sisteme de irigații, sisteme de
avertizare în timp real, folii antiploaie);
d)Investiţii de realizarea de platforme betonate
pentru dejecţii.
Notă: Investițiile privind protecția mediului vor fi
obligatoriu realizate împreună cu alte investiții prevăzute
în cadrul acestei măsuri;
Acţiuni neeligibile:
• Achiziţionarea de utilaje sau echipamente second
hand
Condiţii de eligibilitate

•
•
•

•
•
•

Criterii de selecţie

Solicitantul să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în
incapacitate de plată;
Solicitantul
se
angajează
să
asigure
întretinerea/mentenanța investiției pe o perioada
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de acțiuni
prevăzute prin măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER(GAL
LSC);
Dimensiunea minimă a exploatației va fi de minim
4000 SO.

Se va acorda punctaj pentru proiectele care:
• Sunt derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani
la data depunerii proiectului;
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• Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte
fonduri comunitare pentru investitii similare în
ultimii 3 ani;
• Prin activitatea propusă creează mai mult de un
loc de muncă;
• Au şi investiţii pentru procesarea produselor
agricole;
• Nivelului de calificare în domeniul agricol al cel
putin unui angajat sau al administratorului
exploataţiei agricole;
• Beneficiarii îşi desfăşoară activitatea şi se
instalează pe teritoriul GAL.
• Investițiile vizează producția ecologică
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 319 677,40 341929,61
Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici
și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% în cazul fermelor
având între 250.000 și 500.000 SO inclusiv, în cazul:
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani (definit
conform art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013)
b) Investiții colective;
c) Investiții care fac obiectul articolelor 28(agromediu și climă) și 29(agricultură
ecologică) din R (UE) nr. 1305/2013).
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 70 000 Euro/proiect.

Indicatori de monitorizare

Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii
Descrierea generală a
măsurii

• Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 11
• Număr de locuri de muncă nou create: 2
Notă: Locuri de muncă menţinute pe o perioada de minim
5 ani dupa implementarea proiectelor
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii societăţii
civile
M6/ 6B
Investiţii
Organizaţiile societăţii civile contribuie la dezvoltarea
activităţiilor culturale, sociale, de sport şi de tineret,
completând activitatea autorităţilor locale. Sprijinirea
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2015-2020

acestora, responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor
locale şi în dezvoltarea comunităţii rurale sunt importante
în privinţa incluziunii sociale şi a prevenirii depopulării
zonelor rurale.
Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013

Obiectivul specific al
măsurii

„Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă” (conform Reg. 1305/2013,
art. 4 c)
•

•

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg
(UE) 1305/2013
Măsura corespunde
obiectivelor art. 20, pct
b) și d) , Din Reg. (UE)
1305/2013
Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie
6B, conform art. 5, Reg.
(UE) 1305/2013

Crearea şi consolidarea capacităţilor pentru
dezvoltarea durabilă a comunităţii rurale, în special
a minorităţii rrome;
Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale
care beneficiază de servicii imbunătăţite;

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în zonele rurale.

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare”
de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu
a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere
lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriu, fiecare proiect
va fi inovativ, cu componente obligatorii care să combată
segregarea de orice tip.
Protecția mediului - prin încurajarea unor proiecte care să
aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător
(un aspect important fiind limitarea materialelor
informative pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de
materiale reciclate).

Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M5/2A; M4/4C; M3/6A; M1/6B;
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Sinergia cu alte măsuri din
SDL

M3/6A; M1/6B; M2/6B

Valoarea adăugată a
măsurii

Organizaţiile societăţii civile sunt motorul dezvoltării
comunităţii rurale în colaborare cu autorităţile locale.
Activitatea lor poate fi mai eficientă în cazul în care
activitatea acestor organizaţii poate fi incubată în centre de
resurse ale societăţii civile. Incubarea organizaţiilor
societaţii civile poate induce dezvoltarea viabilă şi
sustenabilă în mediul rural, în special în cadrul minorităţilor
marginalizate (etnia rromă). Implicarea ONG-urilor în
dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice.

Trimiteri la alte acte
legislative

•
•
•
•

•

•

•

Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Reg (UE) 1305/2013;
Reg (UE) 1303/2013;
Reg (UE) 1407/2014;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice localerepublicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociţii, fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru
aprobarea strategiei naționale privind incluziunea
socială;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale;

Beneficiari directi
• ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare, în
special celor care se adresează grupurilor
marginalizate (etnia rromă) (beneficiari indirecţi la
M1/6B);
• Unități de cult;
• Autorități publice locale;
• GAL(dacă nu există alți solicitanți);
Beneficiari indirecţi:
• Populaţia locală, în special grupurile marginalizate,
(populaţia din minoritatea rromă);
• Intreprinderi locale (beneficiari direcţi la M5/2A,
M4/4C, M3/6A)

Page | 46

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ
Tip sprijin (conform art. 67
al Reg UE 1303/2013 )

•
•

Tipuri de acţiuni eligibile
şi neeligibile

2015-2020

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite
efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
şi art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.

Investiţii în active corporale:
• Înfiinţarea dezvoltarea şi dotarea infrastructurii
centrelor de resurse ale societăţii civile;
• Reabilitarea şi/sau dotarea infrastructurii culturale
ale organizaţiilor societăţii civile;
• Dotarea spaţiilor de agreement de interes local;
• Dotarea
centrelor
multifuncţionale
pentru
asigurarea serviciilor locale de bază (asistenţă
socială, programe pentru copii şi tineri, programe de
integrare pentru rromi, programe de instruire,
programe de educaţie preventive, pentru persoane
cu dizabilităţi provenite în special din grupurile
marginalizate (rromi) etc.
• Construirea, reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor
pentru situaţii de urgenţă
Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică pentru
dezvoltarea
serviciilor
sociale
prevăzute
in
nomenclatorul serviciilor sociale conform HG nr
867/2015;
Investiţii în active necorporale:
• onorariile pentru arhitecti, ingineri şi consultanţi,
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economică şi de mediu, inclusive studiile de
fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care
prevăd şi construcţii-montaj, şi in limita a 5% pentru
proiectele care prevăd simpla achiziţie.

Condiţii de eligibilitate

Pentru proiectele de investiţii:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin una
dintre tipurile de activităţi sprijinite;
• Sediul social/punctul de lucru trebuie să fie situate
în teritoriul GAL, şi activitatea va fi desfăşurată în
teritoriul GAL;
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•

Proiectul va trebui să demonstreze că este sustenabil
după finalizarea investiției;
• Obligativitatea menținerii investiției pentru o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei tranșe de
plată;
Pentru proiectele de infrastructură socială :
•
Solicitantul va demonstra că este acreditat sau că a
inițiat procedura de acreditare ca furnizor de servicii
sociale;
•

Investiția nu trebuie să fie de tip rezidențial
•

Criterii de selecţie

Vor fi selectate cu prioritate proiectele:
• Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care
urmează a se implementa proiectul;
• Care creează noi locuri de muncă;
•
• Numărul persoanelor care beneficiază indirect de
investiție;

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerabursabil alocat acestei măsuri va fi de 21 734.24 21682 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 21 734.24 Euro/proiect

Nr. de
proiecte
prevăzut
e
1
proiect

Cost
total
mediu
/
proiec
t
21 734
Euro

Estimare
a
costului
total/
măsură

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(100%)

21 734
Euro

21 734
Euro

Indicatori de monitorizare

•

Contribuţi
a FEADR/
măsură

21 734
Euro

Contribuţi
a privată/
proiect
(0%)
0
Euro

Contribuţi
a privată/
măsură

0
Euro

Populație netă care beneficiază de servicii/
infrastructuri îmbunătățite: 641 locuitori.

•
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Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

2015-2020

Transfer de cunoștințe
M7/ 1C
Servicii

Descrierea generală a măsurii

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru
stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin
transferul de cunoștințe și a inovării în agricultură,
silvicultură și zonele rurale, și pentru încurajarea
învățării pe tot parcursul vieții și a formării
profesionale în sectoarele agricol și forestier.
Măsura contribuie la:
• Creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de
agricultură şi a viabilităţii pe termen lung
• Promovarea resurselor eficiente şi susţinerea
trecerii către o economie cu emisii reduse de
carbon şi rezistentă la schimbările climatice în
agricultură şi în sectoare alimentar şi forestier
• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a
nivelului de trai;
• Scăderea sărăciei
• Combaterea excluziunii sociale.

Obiectivul de dezvoltare rurală
art. Nr. 4 al Reg. (UE)
1305/2013

Favorizarea competitivităţii agriculturii;
(Conform Art. 4 a, Reg. UE 1305/2013)

Obiectivul specific al măsurii

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu
accent pe încurajarea învățării pe tot parcursul vieții
și a formării profesionale în sectoarele agricol și
forestier.

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg (UE)
1305/2013

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării
în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde obiectivelor
art. Articolul 14 Din Reg. (UE)
1305/2013

Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
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Măsura contribuie la Domeniul
de intervenţie 1C, conform art.
5, Reg. (UE) 1305/2013

1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a
formării profesionale în sectoarele agricol și forestier
2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor
fermieri calificați corespunzător și, în special, a
reînnoirii generațiilor

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Măsura contribuie la inovare prin utilizarea know–
how-ului dobândit în cadrul activităților de formare și
de dobândire competențe. Proiectele selectate vor
contribui la stimularea inovării în UAT.

Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

M3/6A

Sinergia cu alte măsuri din SDL
Valoarea adăugată a măsurii

Trimiteri la alte acte legislative

Măsura contribuie la:
• Creștrea nivelului de pregătire a persoanelor
angrenate în activitățile economice a
teritoriului, în special agricole și forestiere;
• Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de
know-how;
• Crearea de noi locuri de muncă.
•

•
•
•
Beneficiari direcţi/indirecţi
(grup ţintă)

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile
activităţilor agricole prevăzute în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia
SDL;
Reg (UE) 1305/2013;
Reg (UE) 1303/2013;
Reg (UE) 1407/2014.

Beneficiari direcţi:
• Furnizorii de formare și instruire profesională;
• UAT de pe teritoriul GAL;
• ONG-uri, fundații și asociații care au ca si scop
formarea profesională
Beneficiari indirecţi:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole
(beneficiari direcţi M3/6A);
• Populația locală, inclusiv populația de etnie
rromă
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Tip sprijin (conform art. 67 al
Reg UE 1303/2013 )

•
•

Tipuri de acţiuni eligibile şi
neeligibile

2015-2020

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi
plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei
garanţii
echivalente
corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) şi art. 63 ale Reg
(UE) nr. 1305/2013.

Acțiuni eligibile:
• Acțiuni de formare profesională și de
dobândire
de
competențe,
activități
demonstrative și acțiuni de informare;
• Acțiunile de formare profesională și dobândire
de competențe pot include cursuri de formare,
ateliere de lucru îndrumare profesională;
Acţiuni neeligibile:
• Cursurile sau activitățile de formare care intră
sub incidența programelor sau sistemelor
normale de învățământ agricol și silvic de nivel
secundar sau superior inclusiv cele de
calificare;
• Cheltuielile cu investițiile;
• Cheltuielile pentru activități de formare
sprijinite prin Fondul Social European.

Condiţii de eligibilitate

•
•
•
•

Criterii de selecţie

Solicitantul să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau
în incapacitate de plată;
Acțiunile de formare să se încadreze în tipul
de sprijin prevăzut prin măsură;
Grupul țintă să fie din teritoriul LEADER(GAL
LSC);

Vor fi selectate cu prioritate proiectele:
• Acțiunile de formare care cuprind cel puțin o
componentă dedicată beneficiarilor măsurii
M5/2A din SDL GAL ;
•
• Proiectul
va
include
inclusiv
acțiuni
demonstrative;
• Proiectul va incude cursuri de antreprenoriat;
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Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 13 792.45 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100 %
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 13 792.45 Euro / proiect
Nr. de
proiecte
prevăzut
e
2
proiecte

Cost
total
mediu/
proiect
6900Eur
o

Estimare
a
costului
total/
măsură

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(100%)

13 792
Euro

6900
Euro

Indicatori de monitorizare

•

Contribuţi
a FEADR/
măsură

13 792
Euro

Contribuţi
a privată/
proiect
(0%)
0
Euro

Contribuţi
a privată/
măsură

0
Euro

Număr total al participanților instruiți în
cadrul acțiunilor demonstrative: 15.

Denumirea măsurii

Înființarea șau diversificarea activităților
nonagricole
Codul măsurii
Tipul măsurii

M8/ 6A
Sprijin forfetar

Descrierea generală a
măsurii

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru
stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin
susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează
activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) sau
pentru diversificarea activităților agricole spre activități
nonagricole.
Măsura contribuie la:
• Ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de
muncă existent;
• Diversificarea economiei rurale;
• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului
de trai;
• Scăderea sărăciei;
Combaterea excluziunii sociale.
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă.
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Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg. (UE)
1305/2013
Obiectivul specific al
măsurii

Contribuţia la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg
(UE) 1305/2013

2015-2020

(potrivit art. 4 c) conform Reg. UE 1305/2013 )

•
Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea
economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
•
Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte
activităţi economice;
•
Crearea de locuri de muncă.
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi
a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde
obiectivelor art. 19 alin 1,
litera a. pct. ii Reg. (UE)
1305/2013

Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor,
alin 1, litarea a, pct ii - Activități nonagricole în zone
rurale.

Măsura contribuie la
Domeniul de intervenţie
6A conform art. 5, Reg.
(UE) 1305/2013

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg. (UE)
1305/2013

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de
„inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la
ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor
fi încurajate proiectele inovatoare, care să utilizeze
rezultate din aria cercetării pentru obținerea unor produse
de calitate ridicată și/sau care să reducă costurile de
producție.
Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să
aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii
care să valorifice materia primă anterior considerată
inutilizabilă și tratată ca deșeu.

Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M3/6A M5/2A,

Sinergia cu alte măsuri din
SDL

M1/6B; M2/6B; M6/6B; M3/6A.

Valoarea adăugată a
măsurii

Măsura contribuie la:
•
Stimularea activităţilor economice noi din sfera
serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi
economice non-agricole din teritoriul GAL;
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•
how;
•

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Tip sprijin (conform art. 67
al Reg UE 1303/2013 )

Tipuri de acţiuni eligibile şi
neeligibile

2015-2020

Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de knowCrearea de noi locuri de muncă.

•
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile
activităţilor neagricole prevăzute în Ghidul solicitantului
pentru participarea la selecţia SDL.
•
Reg (UE) 1305/2013;
•
Reg (UE) 1303/2013;
•
Reg (UE) 1407/2014.
Beneficiari direcți:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care
își diversifică activitatea prin înființarea unei
activități non-agricole în spațiul rural pentru prima
dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt
eligibile;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din
spațiul rural, care își propun activități non-agricole,
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi,
înființate în anul depunerii aplicației de finanțare
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au
desfășurat activități până în momentul depunerii
acesteia (start-up);
Beneficiari indirecţi:
• Populaţia din cadrul UAT-ului în care se va
implementa proiectul.
• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară
pentru finanțarea de noi activități nonagricole în
teritoriul GAL pe baza unui plan de afaceri.
• Sprijinul public nerambursabil va respecta
prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Acţiuni eligibile:
• Sunt eligibile tipurile de operațiuni care sunt în
concordanță cu regulile generale din Regulamentele
Europene(conform listei codurilor CAEN anexă la
Ghidul Solicitantului).
• Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în
Planul de Afaceri (PA).
Acţiuni neeligibile:
• Nu sunt eligibile acțiunile din domeniul agricol și
cele care nu sunt prevazute în lista codurilor
CAEN(anexă la Ghidul Solicitantului)
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•

Condiţii de eligibilitate

•
•

•
•

Criterii de selecţie

2015-2020

Solicitantul să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
Implementarea planului de afaceri trebuie să
înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului;Investiția să se încadreze în
tipul de actiuni prevăzute prin măsură;
Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de
dezvoltare locală ;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL;

Vor fi selectate cu prioritate proiectele:
• Derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data
depunerii proiectului;
• Proiecte care includ și echipamente de producere a
energiei regenerabilă;
• Inovative – nu mai există o astfel de investiție în
UAT-ul în care urmează a fi implementat proiectul;
• Investiția vizează crearea a noi locuri de munca
menținute pentru o perioadă de minim 12 luni;
• Prioritizarea următoarelor sectoare: producție,
meștesuguri, turism si activități recreaționale, alte
servicii;
• Perioada de implementare a Planului de Afaceri;

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 200.000 Euro.
Sprijinul public nerambursabileste de 50.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub
formă de primă, în două tranşe astfel:
•
90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
•
10% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi
recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Nr. de
proiecte
prevăzute

Cost
total
mediu/
proiect

Estimarea
costului
total/
măsură

Contribuţia
FEADR/
proiect

Contribuţia
FEADR/
măsură

Contribuţia
privată/
proiect

Contribuţia
privată/
măsură
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4
proiecte

50 000
Euro

200 000
Euro

Indicatori de monitorizare

50 000
Euro

200 000
Euro

0Euro

2015-2020

0
Euro

Locuri de muncă nou create : 3 locuri de muncă

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor
strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc)
În elaborarea Strategiei de dezvoltare a GAL Zona Luţ, Şar Câmpie trebuie ţinut cont şi de
politicile, strategiile şi programele existente la nivel european, naţional şi regional.
În acest context, în elaborarea strategiei a GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie au fost luate în
considerate cele 11 obiective tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele
constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse în perioada
2014-2020, după cum urmează:
➢ Cercetare şi inovare
➢ Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
➢ Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
➢ Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
➢ Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
➢ Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
➢ Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore
➢ Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
➢ Incluziune socială şi combaterea sărăciei
➢ Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
➢ Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie în obiectivele
tematice enunțate anterior se va realiza prin luarea în considerare a acstora în stabilirea
obiectivelor strategice care vor urmări necesitățile comunității locale.
La nivel naţional
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2015-2020

Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naţionale se prezintă
astfel:
o

Ocuparea forţei de muncă:
▪

o

Cercetare şi dezvoltare:
▪

o

o

o

rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 şi 64 de ani;

alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi dezvoltare

Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei:
▪

reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile
înregistrate în 1990

▪

creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24%

▪

creşterea cu 10% a eficienţei energetice

Educaţie:
▪

reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii

▪

creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul
populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
▪

reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă
să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.

Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea
acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene
în perioada 2014-2020, document-cadru ce cuprinde un set de orientări metodologice
necesare pentru stabilirea liniilor directoare în procesul de programare a fondurilor
europene nerambursabile în perioada 2014-2020.
La nivel regional
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională Zona Centru pentru perioada de programare
2014-2020 s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi
domeniile prioritare de intervenţie. Prin cele şase axe prioritare identificate strategia se
fundamentează pe o analiză a nevoilor reale din Regiunea Centru.
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După cum rezultă inclusiv din obiectivele enunțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Regională Zona Centru se poate remarca consistența și consensul existente în ceea ce
privește principalele direcții de dezvoltare urmărite în stabilirea obiectivelor strategice de
dezvoltare la nivel european, național și regional. Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona
Luţ, Şar, Câmpie se încadrează în liniile directoare trasate de aceste documente strategice,
în realizarea ei ținîndu-se cont de necesitatea implicită a unei dezvoltări armonioase si
coordonate la toate nivelurile pentru valorificarea efectelor amplificatoare care vor fi
obținute.
La nivel judeţean
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Mureş s-au avut în vedere prevederile
documentelor de dezvoltare teritorială la nivel internaţional, naţional și regional, iar
construirea viziunii de dezvoltare a avut la bază analizarea detaliată a „Profilului socioeconomic al judeţului Mureş”.
Pe baza acestora au fost definite următoarele scenarii pentru dezvoltarea economică a
judeţului Mureș în următoarea perioadă:
•
•

•
•

judeţ al serviciilor medicale şi farmaceutice de înaltă calitate: creare de clustere în
domeniul medical şi farmaceutic;
judeţ al comerţului interregional: folosirea de poziţionarea geografică centrală şi de
avantajele unui nod intermodal de transport rutier şi feroviar, la intersecţia a două
(viitoare) autostrăzi şi beneficiind de existenţa Aeroportului „Transilvania”, cu
statut internaţional;
judeţ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme
industriale pentru încurajarea activităţii productive;
judeţ al turismului cultural, balnear, montan şi rural: diversitatea formelor de turism
şi diversitatea generată de coexistenţa a 4 naţiuni în judeţul Mureş;
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•
•

2015-2020

judeţ al serviciilor regionale de intervenţii în situaţii de urgenţă: localizarea bazei
operaţionale regionale în Târgu-Mureş;
judeţ al produselor agricole competitive: valorificarea potenţialului agricol al
judeţui Mureş.

În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare locală a GAL Zona Luţ,
Şar, Câmpie, județ Mureș, pentru perioada 2014-2020, colectează informațiile de la nivel
local, analizează nevoile și vine să răspundă, prin proiecte concrete, la obiectivele și țintele
asumate de contextul județean, regional, național și cel european.
Conceptul strategic înglobează toate cele 6 obiective de dezvoltare ale regiunii Centru,
punându-se accent pe obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea
și creșterea calității rețelei de infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei rurale
din punct de vedere economic și agricol.
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Capitolul VII Descrierea planului de acţiune
Calendarul estimativ al activităţilor
2016
Sem II
Elaborare ghiduri specifice măsurilor din SDL
Animare
Lansare apel şi derulare masura M1/6B Dezvoltarea satelor din
spaţiul Leader
Apel lansare masura M2/6B Susţinerea dezvoltării teritoriului
prin organizare de evenimente
Apel lansare M3/6A Soluţii inovative pentru sprijinirea mediului
Non-agricol
Apel lansare M4/4A Ameliorarea şi combaterea fenomenelor
naturale negative
Apel lansare M5/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/
industrie alimentară competitivă
Apel lansare M6/6B Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
societăţii civile
Apel lansare M7/1C Transfer de cunoştinţe
Evaluare şi selecţie proiecte
Monitorizare proiecte
Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente
costurilor de funcționare și animare
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei
Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele
selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)

2017
Sem I
Sem II

2018
Sem I
Sem II

2019
Sem I
Sem II

2020
Sem I
Sem II

2021
Sem I
Sem II

2022
Sem I
Sem II

2023
Sem I
Sem II

Responsabilii pentru implementarea acţiunilor
•

•

•

Directorul executiv/Managerul GAL: coordonează activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, se va angaja în baza unui
contract de muncă cu minim 4 ore;
Responsabil tehnic: Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor tehnice ale
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Zona
Luţ, Şar, Câmpie, se va angaja în baza unui contract de muncă cu minim 4 ore;
Expert gestionare proiecte: Primirea si evaluarea cererilor de finatare; organizarea
procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse;

Servicii externalizate, ce pot fi contractate după caz:
- Serviciul de audit;
- Serviciul consultanţă pentru managementul proiectelor;
- Serviciul de consultanţă în domeniul financiar – contabil;
- Serviciul de instruire a resurselor umane, de achiziţii publice, investiţii şi
inventariere a patrimoniului;
- Serviciul de publicitate, organizare a evenimentelor de promovare a strategiei GALului;
- Serviciul de proiectare şi design a materialelor de promovare;
Resursele financiare şi materialele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse:
Resurse financiare:
•
•

Bugetul alocat pentru costurile de funcţionare: 135.378,57 Euro, iar, după
realocare bugetul este de 270.640,58 Euro;
Resurse financiare externe: Contribuţiile membrilor, donaţii, sponsorizări, alte
venituri prevăzute de lege.

Materiale disponibile aferente desfăşurării acţiunilor propuse:
•
•
•
•
•

Sediu GAL: Sat Dedrad, Str. Principală, nr. 47, comuna Batoş, judeţul Mureş;
2 birouri disponibile: 3 calculatoare;
O imprimanta multifuncţională;
1 Fax;
1 telefon fix;

Bugetul pentru cheltuielile de funcționare GAL va fi de 19,90 % din totalul cheltuielilor
publice eligibile din SDL și va fi utilizat pentru: cheltuieli de personal; cheltuieli pentru
servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea SDL;
cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție; cheltuieli pentru
echipamente și consumabile necesare funcționării GAL; costuri de audit; costuri legate de
monitorizarea și evaluarea implementării SDL; cheltuieli de participare la activitățile rețelei
naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală; cheltuieli cu achiziția unui mijloc de
transport; cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de
transport achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe; instruirea și/sau dezvoltarea
competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; instruirea liderilor locali din
teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru; cheltuieli
materiale pentru animare (activități de promovare sau informare).

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ

2015-2020

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în elaborarea
strategiei
Activităţile care au fost desfăşurate de către GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie cu implicarea
comunităţilor locale după aprobarea proiectului „Sprijin financiar pentru elaborarea
strategiei de dezvoltare locală a grupului de acţiune locală zona Luţ, Şar, Câmpie”,
respectiv primirea deciziei de finanţare au fost:
Acţiuni de animare: 8 acţiuni, locaţii: Comuna Batoş, Comuna Breaza, Comuna
Urmeniş, Comuna Lunca, Comuna Cozma, Comuna Fărăgău, Comuna Băla, Comuna Crăieşti
Prin această activitate s-au propus organizarea unor întâlniri prin care au fost prezentate:
- prezentarea GAL şi a ariei de acoperire a acestuia;
- modul de organizare şi funcţionare al GAL - ului
- oportunităţile de investiţii care pot fi finanţate din fonduri publice nerambursabile
- oferirea de informații generale și consiliere privind activitățile derulate de GAL
- rezultatele ce vor fi obţinute în implementarea Programului LEADER la nivelul GAL
- prezentarea unor sinteze pe măsurile finanţate (posibil a fi finantate) prin fonduri
nerambursabile
Numărul de participanţi estimat în cadrul proiectului pentru aceste întâlniri a fost de 20 de
persoane însă acest număr a fost depăşit în următoarele comune: Batoş (23 persoane);
Cozma (21 persoane); Băla (21 persoane); Fărăgău (22 persoane), fapt care relevă gradul de
implicare al autorităţilor locale în vederea bunei desfăşurări a proiectului, dar şi interesul
populaţiei de pe teritoriul GAL pentru aflarea de informaţii relevante în vederea unei
armonii în desfăşurarea activităţii GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.
Acţiuni de informare: 3 acţiuni, locaţii: Comuna Batoş, Comuna Crăieşti, Comuna Lunca
Prin această activitate s-au propus organizarea unor evenimente de informare cu privire
la:
-

metolodologia de implementare a proiectului şi aprofundarea conceputului LEADER;
oportunităţile de investiţii care pot fi finanţate din fonduri publice nerambursabile;
prezentarea unor sinteze pe măsurile finanţate actualizate;
conştientizarea actorilor locali şi a locuitorilor din comunele membre GAL;
prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu
şi a celorlalţi parteneri esenţiali ai teritorilui.

Numărul de participanţi estimat în cadrul proiectului pentru aceste întâlniri a fost de 20 de
persoane, însă acest număr a fost depăşit: Batoş (32 persoane); Lunca (22 persoane) fapt
care demostrează nivelul de interes al comunităţilor de locuitori atât persoane fizice cât şi
persoane juridice în aflarea de noi informaţii cu privire la oportunităţile de finanţare
existente la nivel naţional,
Acţiuni de consultare: 3 acţiuni, locaţii: Comuna Fărăgău, Comuna Crăieşti, Comuna
Urmeniş
Prin această activitate s-a propus organizarea unor evenimente de consultare cu privire la:

Page | 62

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ

2015-2020

-

oportunităţile de investiţii care pot fi finanţate din fonduri publice nerambursabile

-

condiţiile de finanţare care pot fi accesate

-

culegerea de date de la populaţie cu privire la obiectivele proprii de investiţii în
vederea determinării domeniilor cheie în cadrul SDL

-

consultări cu privire la stabilirea măsurilor inovative în vederea prezentării acestora
în cadrul SDL

-

stabilirea alocărilor financiare aferente măsurilor în cadrul SDL

Numărul de participanţi estimat în cadrul proiectului pentru aceste întâlniri a fost de 20 de
persoane, număr depăşit în cadrul comunelor: Fărăgău (21 persoane) şi Crăieşti (28
persoane), aspecte care indică sprijinul acordat de către cetăţenii teritoriului atât persoane
fizice cât şi persoane juridice în vederea elaborării SDL în concordanţă cu nevoile
identificate în cadrul acestor întâlniri.
Realizare întâlniri grupuri de lucru tematice: 3 întâlniri, locaţii: Comuna Batoş,
Comuna Crăieşti şi Comuna Breza
Întalnire de grup organizate de GAL au fost întâlniri la care au participat partenerii Grupului
de Acţiune Locală, cele 8 comune cuprinse în teritoriu (Comuna Batoş, Comuna Urmeniş,
Comuna Fărăgău, Comuna Breaza, Comuna Băla, Comuna Cozma, Comuna Craieşti, Comuna
Lunca), partenerii privaţi şi societăţile civile, precum şi persoanele fizice interesate de
proiect de pe teritoriul GAL.
Numărul de participanţi aşteptat în cadrul acestor întâlniri a fost de 33 de persoane, aspect
care indică numărul total de membrii ai parteneriatului. Întâlnirile s-au desfăşurat cu
respectarea acestei condiţii prevăzute în proiect, aspect care relevă gradul de interes al
membrilor în buna desfăşurare a activităţii GAL, precum şi implicarea activă a acestora în
abordarea unei direcţii cât mai realiste în elaborarea SDL GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.

CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA GAL-ULUI Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare şi control a strategiei
Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, Asociaţia GAL Zona Luţ, Şar,
Câmpie preia funcțiile administrative principale, după cum urmează:
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pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
animarea teritoriului;
analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar);
monitorizarea proiectelor contractate;
întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare și animare;
aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Grupul de Acţiune Locală Zona
Luţ, Şar, Câmpie exercită următoarele activităţi, conform Regulamentului de Organizare şi
funcţionare:
➢ De reprezentare, prin care se asigură, reprezentarea pe plan intern şi extern, în
domeniul său de activitate;
➢ De coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate asociaţiei
de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale;
➢ De administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului asociaţiei;
➢ De reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional
pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;
➢ De informare-comunicare cu privire la oportunităţile de finanţare disponibile;
➢ De organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor lansate
conform măsurilor prevăzute în SDL;
➢ De consolidarea capacităţii actorilor locali de a dezvolta şi implementa operaţiunile,
inclusiv promovarea capacităţilor lor de management al proiectelor;
➢ De concepere a unei proceduri de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor
criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să evite conflictul
de interese, care garantează cel puţin 50% din voturile privind deciziile de selecţie
sunt exprimare de parteneri care nu au statututl de autorităţi publice şi permite
selecţia prin procedură scrisă;
➢ De asigurare cu ocazia selecţionării operaţiunilor, a coerenţei cu strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin acordarea de
prioritate operaţiunilor în funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi
ţintelor strategiei;
➢ De pregătire şi publicare a unei cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente
de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie;
➢ De selectare a operaţiunilor şi stabilirea cuantumului contribuţiei, prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii
înainte de aprobare;
➢ De primire şi evaluare a cererilor de finanţare;
➢ De monitorizare a implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunităţii şi a operaţiunilor sprijinite şi efectuarea de activităţi
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă;
➢ De monitorizarea a proiectelor, care vor fi selectate în urma procesului de evaluare;
➢ Crearea bazei de date necesară cunoaşterii teritoriului;
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➢ Colaborarea cu instituţiile abilitate, guvernamentale şi neguvernamentale, în
vederea stabilirii strategiei de dezvoltare, a programelor şi proiectelor pentru
teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie;
➢ Activităţi de loby pentru promovarea produselor locale, pentru protecţia populaţiei
şi a mediului din teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie;
➢ Identificarea unor resurse de finanţare, efectuarea demersurilor necesare angajării
lor;
➢ Asistenţă tehnică pe diverse profiluri necesare întocmirii şi punerii în practică a
proiectelor individuale şi integrate de dezvoltare în teritoriul GAL Zona Luţ, Şar,
Câmpie;
➢ Susţinerea unor programe de instruire şi formare;
➢ Alte activităţi în vederea susţinerii obiectivelor GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.
Echipa de implementare a SDL GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie va avea următoarea componenţă:
Biroul executiv/Aparatul administrativ :
- Directorul executiv/Managerul GAL: coordonează activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, se va angaja în baza unui contract
de muncă cu minim 4 ore;
- Responsabil tehnic: Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor tehnice ale
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar,
Câmpie, se va angaja în baza unui contract de muncă cu minim 4 ore;
- Expert gestionare proiecte: Primirea si evaluarea cererilor de finatare; organizarea
procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse, se va angaja în baza unui
contract de muncă cu minim 4 ore;
Servicii externalizate, ce pot fi contractate după caz:
- Serviciul de audit
- Serviciul consultanţă pentru managementul proiectelor
- Serviciul de consultanţă în domeniul financiar – contabil
- Serviciul de instruire a resurselor umane, de achiziţii publice, investiţii şi
inventariere a patrimoniului
- Serviciul de publicitate, organizare a evenimentelor de promovare a strategiei GALului
- Serviciul de proiectare şi design a materialelor de promovare ;
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune:
•
•
•
•
•
•

Luarea operativă a deciziilor asupra implementarii proiectului (sau depistarea
problemelor);
Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;
Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită
factorilor de decizie la cel mai înalt nivel;
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Monitorizarea trebuie să prevadă un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a
modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care
să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate.
Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării
către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării proiectelor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată
pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi
în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii
de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor
implementării. Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a
proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor
proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În
vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul
de către auditorul stabilit.
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de
implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.
Programarea vizitelor (controalelor) va trebui sa aibă în vedere anumite principii, cum ar
fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea
doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.
De asemenea, in cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire
a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, agenţia de
plăţi şi autoritatea de management.
Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi
continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului şi după finalizarea
implementarii activităţilor proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a contractului
de finanţare).
În perioada de implementare a activităţilor proiectului se vor asigura că există un
management eficient al proiectului, că activităţile proiectului se desfaşoară în conformitate
cu calendarul prevăzut în contract, că se realizează indicatorii prevăzuţi în contractele de
finanţare, că proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi a dezvoltării
durabile, legislaţia privind achizile publice precum şi celelalte conditionalităţi prevazute în
contractele de finanţare pe fiecare măsura în parte.
În perioada de după finalizarea implementării activităţilor proiectului se vor asigura că
proiectele îşi menţin indicatorii de realizare, că proiectele respectă egalitatea de şanse şi
nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, că sunt respectate condiţiile contractului de
finanţare.
În procesul de monitorizare se vor urmării principalele aspecte:
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- Asigurarea cadrului procedural pentru monitorizarea proiectelor şi verificarea modului în
care actorii implicaţi în procesul de monitorizare respectă prevederile procedurale, în
vederea realizării indicatorilor şi obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare locală;
- Propunerea de măsuri de remediere a deficienţelor semnalate, ori de câte ori se impune;
- Emite clarificări către Beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor de lucru
şi cu privire la prevederile contractelor de finanţare şi asigură instruirea adecvată a
acestora;
Rolul Grupului de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie în procesul de monitorizare:
Urmăreşte stadiul implementării proiectelor gestionate:
1. Verificarea documentelor: verifică datele şi informaţiile din rapoartele de evaluare
intermediare şi finale elaborate către beneficiari (progresul fizic al proiectelor);
Ofiţerul de monitorizare verifică dacă datele raportului arată că proiectul se implementează
în conformitate cu prevederile contractuale şi respectă prevederile legislaţiei naţionale şi
comunitare. Ofiţerul de monitorizare verifică rezultatele raportate în perioda de raportare
şi urmăreşte evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare.
2. Vizite de monitorizare: Efectuează vizite de monitorizare la faţa locului (1 vizită la 6
luni pentru fiecare proiect).
Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului progresul fizic al proiectelor
şi acurateţea datelor înscrise în rapoartele de evaluare intermediare şi finale, culegerea de
date suplimentare vizînd stadiul implementării proiectului (probleme întampinate), precum
şi de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor.
3. Monitorizarea după finanţare: se asigură că în conformitate cu prevederile art 57 din
regulamentul CE 1083/2007, operaţiunea păstrează contribuţia din fonduri europene dacă
timp de 3/ 5 ani de la încheierea proiectului aceasta nu a înregistrat modificări substanţiale,
inclusiv monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post implementare. În perioada de
monitorizare după finanţare, se va efectua 1 vizită de monitorizare pe an, pentru fiecare
proiect implementat.
Responsabilul de monitorizare din cadrul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie trebuie să urmarească
implementarea proiectului privind rezultatele, şi îndeplinirea indicatorilor, să semnaleze
din timp eventualele probleme care apar în implementarea proiectelor şi să propună măsuri
de remediere a deficienţelor semnalate.
Fiecare proiect pentru care s-a semnat un contract de finanţare are desemnat un ofiţer de
monitorizare pe toată perioada de implementare.
Activităţi de monitorizare
Vizitele de monitorizare trebuie să contribuie la evitarea problemelor, prin identificarea
timpurie a acestora, precum şi a oricăror dificultăţi ce pot afecta implementarea cu succes
a proiectului.
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Rolul vizitelor de monitorizare este de a se asigura ca proiectul va fi implementat în
conformitate cu termenii în care a fost probat, iar în cazul unor probleme în implementare
să decidă modul cel mai potrivit pentru rezolvarea problemelor.

Manager

Expert gestionare
proiecte

Consiliul Director

Expert Tehnic

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei
În procesul de stabilire a valorilor pe fiecare prioritate s-au luat în calcul următoarele
aspecte:
•
•
•

Importanţa acordată priorităţii în cadrul SDL GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie;
Nevoile identificate în cadrul domeniilor de intervenţie la nivel local;
Structura partenerilor în cadrul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie;

O importantă prioritate este P2 „Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare
şi a gestionării durabile a pădurilor”, întrucât s-a identificat prin analiza diagnostic la
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nivelul teritoriului GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie faptul că agricultura este principala activitate
desfăşurată, astfel s-a alocat suma de 275 000 Euro, reprezentând 40,42% din suma totală
alocată la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie. În urma realocării bugetare suma devine
319.677,37 Euro, reprezentând 23.51% din suma totală alocată la nivel de GAL Zona Luţ,
Şar, Câmpie
Următoarea prioritate este prioritatea P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” întrucât la nivel de GAL s-au identificat
nevoi în ceea ce priveşte:
•
•
•

Infrastructura de bază, agrement, turism, organizări de evenimente la nivel de
unităţi administrativ-teritoriale;
Modernizarea structurilor existente şi nou-înfiinţate la nivelul agenţilor economici
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul non-agricol;
Ocuparea grupurilor marginalizate la nivel de societate civilă.

Astfel suma alocată pentru această prioritate este de 243 000 Euro, reprezentând 35,72%
din suma totală alocată la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie. În urma realocării bugetare
suma devine 735.734,24 Euro, reprezentând 54.10% din suma totală alocată la nivel de GAL
Zona Luţ, Şar, Câmpie.
A treia prioritate ca importanţă este P4 „Refacerea, conservarea şi consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură”, importanţa este dată de atenţia
acordată la nivel european în vederea adoptării unor politici care să determine locuitorii
zonelor Leader să acorde o atenţie deosebită protejării factorilor de mediu, astfel pentru
această prioritate s-a alocat o suma în valoare de 20 000 Euro, reprezentând1.47% % din
suma totală alocată la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.
În urma analizei diagnostic asupra teritoriului GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie s-a determinat
faptul că nu există un grad ridicat de calificare al locuitorilor din teritoriu. Ca urmare a
acestui aspect, s-a elaborat o măsură axată pe prioritatea P1 „Încurajarea transferului de
cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi zonele rurale”, în vederea acordării
de sprijin locuitorilor pentru soluţionarea acestui aspect. Astfel suma alocată pentru
îndeplinirea acestei priorităţi este de 6900 Euro, reprezentând un procent de 1,01% din suma
totală alocată la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie. În urma realocării suma este de
13.792,45 Euro, reprezentând un procent de 1.01% din suma totală alocată la nivel de GAL
Zona Luţ, Şar, Câmpie.
Suma rămasă în urma repartizărilor financiare corespunzătoare fiecărei priorităţi, s-a alocat
costurilor de funcţionare şi de animare, fiind în valoare de 135.378,57 Euro reprezentând
19,90% din suma totală alocată la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie. În urma realocării
suma este de 270.640,58 Euro, reprezentând un procent de 19.90% din suma totală alocată
la nivel de GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL
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Organizarea sesiunilor
Urmărind prioritățile identificate în SDL, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție
aferente fiecărei măsuri. Informațiile necesare depunerii proiectelor vor fi prezentate de
către GAL în Ghidul Solicitantului și Manualul de Procedură aferent fiecărui apel de selecție,
pe pagina de internet și la sediul GAL. Apelurile vor fi diseminate și în mass-media locale și
la sediile consiliilor locale din teritoriu, utilizând o variantă simplificată.
Depunerea cererilor de finanțare
Animatorul asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea Cererilor de Finanțare
privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Solicitantul
își depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de Finanțare și a documentelor
anexă cerute prin Ghidul Solicitantului aferent apelului de selecție. Angajaţii GAL pot
solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate,
eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură
să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL
vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. Fișele de verificare trebuie să fie datate
și să prezinte numele și semnătura a celor din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare
a proiectelor.
Evaluarea și selecția proiectelor
Se va acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de evaluare stabilite
în Ghidul Solicitantului. În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și eligibile.
Comitetul de Selecție (CS)
Comitetul de evaluare şi selecţie a proiectelor reprezintă organismul tehnic cu
responsabilităţi privind analiza şi selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul
măsurilor SDL ale GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, în conformitate cu procedura de selecţie.
Comitetul de evaluare şi selecţie își desfăşoară activitatea pe întreaga perioadă de
implementare a SDL.
Criteriile de selecție vor fi cele enunțate în SDL și detaliate în Ghidul Solicitantului. GAL va
stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât punctajul maxim
pe proiect să nu depășească 100 de puncte. Tot în cadrul Ghidului Solicitantului se va stabili
punctajul minim obligatoriu pentru selecție și criteriile de departajare ale proiectelor cu
același punctaj.
Membrii Comitetului de evaluare şi selecţie vor fi aleși/revocați de către Adunarea Generală
a GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie, din rândul membrilor asociației.
Din Comitetul de selectare vor face parte 7 membri după cum urmează:
PARTENERI PUBLICI 22.23 %
Partener
Funcţia în CS
Comuna Lunca
Membru
Comuna Băla
Membru

Tip/Observaţii
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PARTENERI PRIVAŢI 66.67 %
Partener
Funcţia în CS
SC Agroserv
Vultur SRL
Secretar
SC Creative
Concept SRL
Membru
SC Catsimar SRL
Membru
Membru
Serele Dalin SRL
Preşedinte
Tămășan Emil
Cornel
Întreprindere
Individuală
Responsabil tehnic
SOCIETATE CIVILĂ 11.12 %
Partener
Funcţia în CS
Membru
PERSOANE FIZICE 0%
Partener

Funcţia în CS

2015-2020

Tip/Observaţii

Tip/Observaţii

Tip/Observaţii

Fiecare membru al comitetului de selectare va desemna și un membru supleant, care îl va
înlocui pe membrul permanent, atunci când acesta, din motive intemeiate nu poate
participa la o reuniune. Comitetul de selectare va fi condus de un președinte, ales din rândul
membrilor acestuia și va avea un secretar.
Rezultatele procedurii de selecție și contestații
Se va întocmi și completa o „Fișă de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să
cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului. Fișa de verificare a
criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate
eligibile.
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica Raportul
de Selecție Intermediar (afișat la sediul GAL). Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost
selectate pot depune, contestații la secretariatul GAL. Termenul de depunere al
contestațiilor este de 5 zile lucrătoare de la afișarea Raportului Intermediar de Selecție pe
pagina web a GAL.
Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CSC).
CSC va fi nominalizată de către Consiliul Director de fiecare dată când este necesară
soluționarea unei contestații și va conține alți membri decât cei implicați în CS a cărei
proceduri de selecție este contestată.
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este
cazul), CS va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase,
cele neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea acestora și
numele solicitanților, cu evidențierea celor selectate în urma soluționării contestațiilor.
Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai CS și
afișat la sediul GAL în maxim 90 de zile de la închiderea sesiunii de depunere.
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Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru
efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern.
CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislaţiei naţionale
Conflictul de interese apare atunci când membrul fondator sau angajatul GAL are un interes
personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţii lor sale oficiale cu
imparţialitate şi obiectivitate.
Interesele private ale membrului fondator sau angajatului GAL pot include un beneficiu
pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru
persoane sau organizaţii cu care acesta a avut relaţii politice sau de afaceri.
Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care membrul fondator sau angajatul
GAL le are faţă de persoanele enumerate mai sus.
Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi
personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi afinii lor
până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar
răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine
majoritatea cerută.
Conform OUG nr. 66/2011, în activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin
financiar, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia
utilizării de reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei;
b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;
d) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de
selecţie a proiectelor de finanţat;
e) excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finanţare din fonduri
europene nu poate să beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finanţare
nerambursabilă, cu excepţia sumelor ce constituie ajutor de stat acordat în condiţiile legii.
La nivelul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie dacă unul dintre membrii comitetului de selecţie se
află în conflict de interese (ex. este iniţiatorul sau are o relaţie de rudenie cu iniţiatorul
unuia dintre proiectele depuse spre finanţare etc.), în această situaţie persoana în cauză
nu are drept de vot şi nu va participa la şedinţa respectivă.
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