CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI
Alocarea resurselor financiare a urmat principiile priorității și proporționalității și a parcurs
ajustări repetate pe parcursul consultărilor pentru găsirea formei celei mai echilibrate
pentru viitorul implementării SDL. Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii
componentei A, a planul de finanțare, reprezintă valoarea aferentă teritoriului
(1135,6km2 X 985,37 Euro/km² =1.118.986,17 Euro) și populației acoperite de
parteneriat(27.429 locuitori X19,84 Euro/locuitor = 544.191,36Euro, în total 1.663.177,
53Euro. Din totalul alocării financiare Componentele A+B , 1.330.542 1.874.182 Euro
acoperă finantarea priorităților de dezvoltare ale teritoriului GAL (80%), 332.636 468.546
Euro acoperă cheltuielile de funcționare ale GAL Tara Zarandului.
În urma analizei SWOT, a consultărilor publice și a definirii precise a intervențiilor prin
măsuri, parteneriatul a stabilit următoarele alocări, care reflectă ierarhia priorităților de
finanțare:
P1SDL. Dezvoltarea rurală locală prin extinderea și modernizarea infrastructurii de
toate tipurile / 55,96%43,22%, 744,542 1.012.570,54 Euro
•

M6.3 Dezvoltarea satelor = 55,96%43,22%, 744,5421.012.570,54 Euro

P2SDL. Stimularea dezvoltării competențelor sociale și profesionale, asociativității și
transferul cunoașterii și inovației / 16,16%12,93%, 215.000302.852 Euro
•

M1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri
operaționale pentru diversificarea activităților rurale = 15,03%12,02%,
200,000281.709 Euro

•

M1.2 Transfer de cunostinte, formare si invatare continua = 1,13%0,91%,
15.00021.143 Euro

P3SDL. Dezvoltarea antreprenoriatului rural neagricol/12,03%8,96%, 160.000210.000
Euro
• M6.1 Infiintarea de activitati neagricole = 12,03%8,96%, 160.000210.000 Euro
P4SDL. Creșterea competitivității agriculturii / 11,50%11,55%, 153.000270.757,20 Euro
•
•

M2.2 Ferme mici = 11,27%10,88%, 150.000 255.000 Euro
M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele
locale = 0,23%0,67%, 3.00015.757,20 Euro

P5SDL. Sprijinirea integrării sociale și economice a populației în dificultate,
marginalizată și etnica romă / 4,36%3,33%, 58.00078.002,26 Euro
•

M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate =
3,76%2,99%, 50.00070.047,98 Euro

•

M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) =
0,6%0,34%,8.0007.954,28 Euro.

Obiectivele transversale din măsurile M1 din cadrul priorității P4 SDL incorporând
componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, reprezintă peste
16,16% 12,93%din alocarea publică totală, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare.

Formele finale de ajustare, alocare și realocare pentru fiecare măsură în parte și respectiv
pentru fiecare prioritate a SDL au fost dezbătute și validate de participanții la consultări,
cu respectarea participării și reprezentării la nivel de parteneriat și teritoriu, pe tipuri de
parteneri.

