CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE
Stabilirea Obiectivelor și Priorităților SDL a fost realizată prin pașii metodologici:Asumarea
Obiectivelor Strategice în perfectă corelare cu Obiectivele de Dezvoltare Rurală ale FEADR
(Reg.UE nr.1305/2013,art.4);Analiza teritoriului pentru identificarea vocației de dezvoltare,
problemelor de dezvoltare, dificultăților și oportunităților (Analiză Diagnostic și Analiză
SWOT);Implementarea acțiunilor specifice de informare, animare si consultare a tuturor
actorilor relevanți pentru dezvoltarea rurală si locala;Analiza opțiunilor de dezvoltare
exprimate de participanți și rezultatele de sinteză ale Grupurilor Tematice;Corespondența
și realismul direcțiilor strategice și opțiunilor de dezvoltare în linie cu direcțiile PAC, FEADR
și PNDR;Obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile
specifice măsurii 19 LEADER;Proporția de reprezentare a diferitelor tipuri de actori din
structura parteneriatului;Realismul intervențiilor și impactul acestora pe termen mediu și
lung, împreună cu factorul de facilitare a dezvoltărilor durabile viitoare; Corespondența
între Prioritățile Strategice ale SDL, Domeniile de Intervenție, Prioritățile și Obiectivele de
Dezvoltare Rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4 și 5 este următoarea:
1.Prioritatea 1 SDL Creșterea eficienței acțiunilor de dezvoltare rurală și îmbunătățirea
condițiilor de viață pentru populația rurală este asigurată de măsurile M6.3 și M6.4 cărora
le corespund Domeniile de Intervenție 6B și 6C în cadrul Priorității 6,Obiectivul 3 Dezvoltare
Rurală; 3.Prioritatea 3 SDL Diversificarea și dezvoltarea susținută a economiei rurale
neagricole este asigurată de măsura M6.1, Domeniul de Intervenție 6A, Prioritatea 6,
Obiectivul 3; 5.Prioritatea 5 SDL Investiții în capitalul uman, cunoaștere și inovare este
asigurată de măsurile M1.1, M1.2, Domeniilor de Intervenție 1A și 1B, Prioritatea 1,
Obiectivele 1, 2 și 3; 6.Prioritatea 6 SDL Reducerea sărăciei și integrarea socială activă a
grupurilor marginalizate este asigurată de măsurile M6.5 corespunzătoare Domeniului de
Intervenție 6B, Prioritatea 6, Obiectivul 3; Menționam faptul că Măsurile M1.1 și M1.2 din
cadrul priorității P5 SDL au acțiune și efect sinergic transversal pentru întreaga strategie,
aparținând obiectivelor transversale, incorporând componente inovative și componente
de mediu și modificări climatice, de manieră esențială.
Tabelul 1 – Logica intervenției
Priorită
ți de
Obiectivul de
Indicatori de
dezvolt Domenii de intervenție
dezvoltare
Măsuri
rezultat
are
rurală
rurală
Obiectivul de
dezvoltare
rurală 1
Favorizarea
competitivităț
ii agriculturii
(P1, P2, P3)

P1

1A
1B

M1.1Cooperarea in
scopul creării de
forme asociative,
rețele si clustere,
grupuri
operaționale
pentru
diversificarea
activităților rurale

Nr. total de
operațiuni de
cooperare
sprijinite: 1
Cheltuieli publice
totale:200.000 Nr.
de locuri de
muncă nou
create:2

1C

M1.2 Transfer de
cunoștințe,
formare si învățare
continua

Nr. total al
participanților
instruiti: 30 Nr. de
locuri de muncă
nou create: nu
este cazul
Cheltuieli publice
totale: 15.000 EU

P2

2B

M2.2 Ferme mici și
mijlocii

Nr. de exploatații
agricole/beneficiar
i sprijiniți: 10
Nr. de locuri de
muncă nou create:
5
Cheltuieli publice
totale: 150.000 EU

P3

3A

M3Sprijin pentru
integrarea si
promovarea
schemelor de
calitate pentru
produsele locale

Nr. de exploatații
agricole care
primesc sprijin
pentru participarea
la sistemele de
calitate, la piețele
locale și la
circuitele de
aprovizionare
scurte, precum și
la
grupuri/organizații
de producători:1
Nr. de locuri de
muncă nou create:
nu este cazul
Cheltuieli publice
totale: 3.000 EU

P4

4A

P5

5A

Obiective
transversale

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 2

Asigurarea
gestionării
durabilă a
resurselor
naturale
șicombaterea
schimbărilor
climatice

5B

(P1, P4, P5)
Obiective
transversale
Obiectivul de
P6
dezvoltare
rurală 3
Obținerea unei
dezvoltării
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunitățiilor
rurale, inclusiv
crearea și
menținerea de
locuri de
muncă
(P1, P6)
Obiective
transversale

6A

M6.1Infiintarea de
activitati
neagricole-

Nr.de locuri de
muncă nou create:
2
Cheltuieli publice
totale: 160.000 EU

6B

M6.3Dezvoltarea
satelor
M6.4 Investiții în
infrastructura
socială și de
educație a
grupurilor
marginalizate M6.5
Acțiuni de
integrare a
minorităților
etnice (inclusiv
minoritatea romă)

Nr. de locuri de
muncă nou create:5
Cheltuieli publice
totale:802.542
Populatie neta care
beneficiaza de
servicii/infrastruct
ura
imbunatatita:20.00
0

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție
Domenii de Indicator de monitorizare
intervenție

Valoare

1A

Cheltuielile publice totale

1.663.178 euro

1B

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul
măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013

1

1C

Numărul total al participanților instruiți

30

2A, 2B, 2C+ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

10

3A, 3B

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători

1

4A, 4B, 4C

Suprafață totală agricolă (ha)

Nu e cazul

4A, 4B, 4C

Suprafață totală forestieră (ha)

Nu e cazul

5A

Suprafață totală (ha)

Nu e cazul

5B, 5C

Totalul investițiilor

Nu e cazul

5D

Suprafața totală sau UVM în cauză

Nu e cazul

5E

Suprafață totală

Nu e cazul

6A

Locuri de muncă create

14

6B

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite

20.000

6C

Populație netă care beneficiază de servicii TIC

0

