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Prefață

Documentul reprezintă evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020

elaborată de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc ( GAL TAM).

Asociația Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc este un parteneriat public-privat

alcătuit din 49 de parteneri din sectoarele public, privat şi ONG. Partenerii privaţi şi

reprezentanţii societăţii civile reprezintă 67,34% din totalul partenerilor, în timp ce partenerii

publici reprezintă 32,65%, a fost înființată in anul 2012. În anul 2013 a încheiat primul

contract pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de planificare

2007-2013, în cadrul căreia au fost finanțate și finalizate 43 de proiecte in valoare de 1.789.756

euro.

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost realizată in prima perioada a anului 2016 prin

consultarea partenerilor locali. Consultările au vizat toate etapele majore ale procesului de elaborare

a strategiei, de la stabilirea etapelor, conţinutului şi calendarului de activităţi aferent şi a factorilor

importanţi care să fie implicaţi, elaborarea proceselor de comunicare la nivelul actorilor din teritoriu

cu privire la implementarea activităţilor de pregătire a strategiei, elaborarea si aprobarea formei

finale a strategiei. Forma finala a strategiei a fost aprobata in aprilie 2016. În urma evaluării de către

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după

procesul de bonusare Asociației i s-a alocat un fond total de dezvoltare în valoare de 2,574,768.00

euro, pentru functionare si animare teritoriu, semnarea contractului pentru implementare a avut loc

la 06.12.2016, i s-au alocat 1,862,548.89 lei, echivalent a maxim 411,704 euro.

Evaluarea reflectă rezultatele obținute până la data de 31 septembrie 2018, deci aproape o perioadă

de doi ani de la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

În vederea elaborării documentului, Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc,

prin Hotărârea AGA din 14/10.10.2018 a aprobat Planul de evaluare și a desemnat Echipa de lucru

pentru evaluare, angajații GAL TAM, după cum urmează:

1. Mocanu Ionela, manager GAL

2. Voicu Roxana, secretar GAL

3. Tureac Adriana, evaluator GAL

4. Jianu Eugenia, evaluator GAL

5. Marinescu Cristina, animatot GAL

6. Popescu Doru, animator GAL

7. Ștefănescu Bogdan, animator GAL

8. Blendărău Mădălina, contabil GAL .
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Rezumat

Asociația Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc ( GAL TAM) s-a angajat să

implementeze Strategia de Dezvoltare Locală în valoare 2,574,768.00 euro, pentru care încheiat

contractul cadru și primul contract subsecvent C19401086011630310300/06.12.2016. In decursul

anului 2017 au fost lansate toate cele 10 masuri prevazute in SDL, sesiunea1/2017. In anul 2018,

pana la 31.09.2018, au fost deasemenea lansate toate masurile, sesiunea 1/2018.

În perioada evaluării în cadrul GAL TAM s-au depus 40 de proiecte, din care 6 retrase de către

solicitanți, 1 declarat neconform la nivelul GAL TAM, 3 eligibile si neselectate la nivelul GAL

TAM, 23 eligibile si selectate la nivelul GAL TAM, 1 declarat neeligibil la nivelul OJFIR Arges,

celelalte au fost selectate prin 13 ședințe ale Comitetului de Selecție. Astfel numărul total al

proiectelor eligibile, care se află în curs de notificare/ contactare/implementare este de 22, în

valoare de 1.590.052 euro, reprezentând 68% din suma de 2.059.883 euro destinat implementării

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. La două măsuri fondul alocat a fost finalizat.

Pentru implementarea celor 22 de proiecte, beneficiarii au mobilizat încă 249.619 euro contribuție

proprie, astfel se poate spune, că pentru fiecare euro investit în dezvoltare a generat o creștere de

17,81%, calculată pe perioada implementării.

Calculând cu această valoare în continuare, suma utilizată pentru implementarea Strategiei de

Dezvoltare Locală 2014-2020 la finalizare se va ridica la peste 2.426.748 euro.

Numărul proiectelor contractate este 9, cu o valoare totală de 433.708 euro, care raportat la suma

alocată Măsurii 19.2 este 21.05 %, iar la suma totală (19.2+19.4) 16.84%. Suma plătită pentru

proiectele contractate este de aproximativ 195.020 euro, reprezentând 9.46 %, respectiv 7.57%.

Având în vedere faptul că în momentul evaluării nu sunt finalizate proiectele depuse, realizarea

obiectivelor propuse prin SDL se poate aprecia numai prin angajamentele luate la nivelul fiecărui

proiect. În acest context se poate spune ca peste 50% din indicatori au fost deja atinși, și se

preconizează o depășire a angajamentelor asumate în Strategie, care se datorează în primul rând

evaluării prea prudentea rezultatelor la elaborarea strategiilor și utilizarea numai indicatorilor strict

legați de proiritățile stabilite în Regulamentul (UE) 1305/2013.

Din punctul de vedere al dezvoltării economiei locale, cel mai important indicator este crearea

locurilor de muncă. În Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, GAL TAM și-a propus să creeze

16 locuri noi de muncă. În proiectele depuse și aflate în faza de contractare/implementare

beneficiari s-au angajat să creeze 10 de locuri noi de muncă. Realizarea indicatorului într-un

procent atât de ridicat este foarte îmbucurătoare și binevenită, dar evidențiază și o prudență excesivă

care trebuie avută în vedere în faza de elaborare a strategiei în perioda următoare de planificare.
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În altă ordine de idei, cu toate că în Strategie nu a enunțat ca prioritate sprijinirea populației tinere si

a femeilor analizand varsta solicitantilor din cele 22 proiecte selectate 13 sunt solicitanti cu varsta

sub 40 de ani si 5 sunt femei.

În ceea ce privește logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală se poate afirma că este în

continuare relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. În

perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL TAM a fost modificată o singura data,

renuntare la o masura si realocari de sume intre masuri (considerate de metodologie modificări

complexe).

Cât despre corerența logicii intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locală, încă în

faza de planificare ne-a fost clar, că fondul alocat implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu

va fi suficientă pentru rezolvarea tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului GAL

TAM. Alocarea fianciară aferentă unei măsuri fiind foarte limitată, la aprecierea indicatorilor a fost

stabilit un nivel mai scăzut, ca să existe o siguranță mai mare a realizării. Totodată nu a fost posibilă

preconizarea rezultatelor, nu s-a putut aprecia la elaborarea Strategiei în ce proporție vor fi depuse

proiecte pentru atingerea fiecărei obiectiv a măsurii. Astfel pentru fiecare măsură a fost stabilit un

set de indicatori cuantificabili și verificabili, din care se poate aprecia gradul de atingere a

rezultatului obținut.

Având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, probabilitatea atingerii obiectivelor

Strategiei pe baza întrebărilor de evaluare specifice formulate în chestionarele completate de către

benficiari este mare. Sectorul anteprenorial a beneficiat de achiziționarea echipamentelor și

creșterea numărului de clienți, prin care s-a preconizat și o creștere de peste 20% a venitului anual.

Totodată s-a consemnat și o creștere a capacității capitalului uman, care este utilizabil la activitățile

de marketing și stabilizarea poziției pe piața de desfacere. Au fost sprijinite mai multe activități

desfășurate de femei, contribuind la întărirea poziției lor pe piața muncii și reducerea decalajelor.

Din răspunsurile obținute s-a evidențiat faptul, că prin prin proiectele LEADER au fost finanțate

activități inovatoare, care la rândul lor au implicat alte idei care merită să fie puse în aplicare, astfel

majoritatea solicitanților se gândește la continuarea și perfecționarea activităților proprii. În ceea ce

privește proiectele depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că prin proiecte s-au

realizat economii semnificative la bugetul local și a crescut performața serviciilor publice. Este

important de menționat că marea majoritate a beneficiarilor doresc să mai depună cereri de

finanțare, au idei noi, au dobândit experiența necesară pentru continuarea dezvoltării, au încredere

în proiectele finanțate prin fondurile nerambursabile și în instituțiile care acționează pentru

implementarea acestora.
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Pentru evaluarea beneficiilor obținute datorită metodei LEADER, s-au folosit răspunsurile primite

din partea beneficiarilor la întrebările chestionarelor. Astfel s-a observat o creștere semnificativă a

capitalului social, capitol la care beneficiarii publici au evidențiat în mod expres atitudinea

proactivă venită atât din partea aparatuluiu propriu al primăriilor, cât și din partea populației.

Guvernanța locală a prezentat o îmbunătățire medie, mai ales la implicarea sporită a comunității și

factorilor interesați în luarea deciziilor, care prevestește o maturizare a populației, care este capabilă

să observe și să prezinte problemele locale și să participe din ce în ce mai activ la consultațiile

organizate de către autorități, să-și exprime părerea și uneori să accepte diferența de păreri. Tot la

acest criteriu s-a evidențiat o creștere ridicată a capacității de a gestiona fondurile publice, nu

neapărat pe seama implementării proiectului LEADER.

Pe baza chestionarelor s-a evidențiat ca pentru beneficiari cel mai important factor intern care

favorizează dezvoltarea locală este comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale implicarea

personalului angajat. Totodată atitudinea de implicare venită din partea populației oferă un sprijin

moral faxctorilor de decizie, care îndeamnă să participe cât mai des la apelurile în vederea

soluționării lipsurilor existente pe nivel local. Pentru factori externi pozitivi a fost evidențiată

atitudinea personalului CRFIR, menționând o schimbare semnificată în abordarea beneficiarilor,

gestionarea tuturor cererilor legate de implementarea proiectelor, soluționarea problemelor apărute.

În ceea ce privește factorii negativi, printe cei interni pe primul loc se situează lipsa de capital și

lipsa personalului cu pregătire de specialitate, autoritățile publice neavând posibilitatea să mărească

numărul angajaților.



7

Context

Ţinutul Argeşul de Mijloc se situează în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în

partea nordică a Câmpiei Înalte a Piteştiului. Acesta cuprinde 14 unităţi administrativ-

teritoriale (13 comune şi 1 oraş) situate în partea central-vestică a judeţului Argeş: comunele

Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Ciofrângeni, Darmanesti, Mălureni, Mărăcineni, Merişani,

Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti, respectiv în partea central-estică a

judeţului Vâlcea: comunele Goleşti si Milcoiu.

Teritoriului Ţinutului Argeşul de Mijloc se întinde pe o suprafaţă de 70890 ha1,pe baza

recensamantului populatiei din 2011 Tinutul Argesul de Mijloc avea un numar de 60317

locuitori.

Asociația a fost înființată în anul 2012, iar din 2013 a încheiat primul contract pentru

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de planificare 2007-2013, în

cadrul căreia au fost finanțate 43 de proiecte in valoare nerambursabila de 1.789.756 euro,

reprezentând 87.69% din bugetul de 2.040.960 alocat.

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 s-a realizat consultarea

partenerilor locali. Metodologia de consultarea aplicată la nivelul parteneriatului Tinutul

Argesul de Mijloc a fost conturată în jurul principiilor participative în dezvoltarea locală, prin

implicarea factorilor interesaţi în procesele de informare, consultare, participare la luarea

deciziilor şi diseminare a rezultatelor obţinute.Consultările au vizat toate etapele majore ale

procesului de elaborare a strategiei, de la stabilirea etapelor, conţinutului şi calendarului de

activităţi aferent şi a factorilor importanţi care să fie implicaţi, elaborarea proceselor de

comunicare la nivelul actorilor din teritoriu cu privire la implementarea activităţilor de

pregătire a strategiei, elaborarea si aprobarea formei finale a strategiei.

Etapa I:Constituirea echipei de lucru, culegere date teritoriu, interpretare date

teritoriu: În ianuarie 2016 s-a conturat echipa de lucru teritorială formată din persoane care

au facut parte din echipa tehnica GAL Tinutul Argesul de Mijloc, perioada 2013-2015. S-au

format doua grupuri de lucru: unul, pentru elaborarea metodologiei de lucru şi conceperea

strategiei de dezvoltare locală (angajati GAL Tinutul Argesul de Mijloc - director executiv,

responsabili evaluare, monitorizare, comunicare si responsabilul financiar) si unul pentru

procesul de culegere de date necesar în elaborarea analizei diagnostic ( animatori GAL).

Pe tot parcursul procesului de culegere de date, schimbul de informaţii între membrii

celor două grupuri de lucru s-a realizat în cadrul unor şedinţe tematice, întâlniri de grup şi

discuţii.

Culegerea de date: in procesul de culegere de date, au fost implicaţi 3 persoane pentru

cele 14 unităţi administrativ-teritoriale din Ţinutul Argeşul de Mijloc.

Echipa responsabilă cu elaborarea metodologiei de lucru a conceput pentru fiecare

comună din teritoriul Argeşul de Mijloc fişe de culegere de date pentru următoarele domenii:

geografie şi patrimoniul de mediu, patrimoniul cultural şi de arhitectură, economie, agricultură,

educaţie, servicii pentru populaţie, sănătate, recreativ, administraţie, organizaţii, bilanţul
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politicilor de dezvoltare, protecţia mediului si un chestionar pentru identificare nevoi, idei de

proiecte in teritoriu. Fişele de culegere de date si modelul de chestionar au fost prezentate şi

discutate împreună cu partenerii şi culegătorii de date din teritoriu în cadrul unei prime

întâlniri de lucru ce a avut loc pe data de 08.01.2016.

În procesul de culegere de date, au fost folosite următoarele surse de informaţii: date

statistice disponibile pe site-ul insse, interviuri cu factori de interes din teritoriu (autorităţi

publice, funcţionari publici, cadre didactice, cadre medicale, cetăţeni, reprezentanţi ai

structurilor asociative (ONG, asociaţii agricole, grupuri de iniţiativă, alţi lideri ai comunităţilor

locale). S-au folosit fişe de interviu dar şi discuţii libere. Aplicarea de chestionare factorilor

de interes din teritoriu, persoanelor resursă, liderilor de grupuri cât şi altor persoane din

cele 14 comunităţi, interviuri individuale şi de grup cu persoane resursă, specialişti în

anumite domenii, discuţii cu partenerii din teritoriu: consultarea partenerilor în etapa de

culegere de date din teritoriu s-a realizat atât în cadrul unor discuţii individuale cât şi cu

prilejul întâlnirilor programate, consultarea documentelor strategice locale, judeţene şi

naţionale: strategiile localităţilor din teritoriu, monografiile locale, hotărârile Consiliilor

Locale, organigramele Primăriilor, registrele agricole, alte documente aflate în arhivele

Primăriilor, planuri strategice de dezvoltare durabilă, planuri de dezvoltare locală, planuri de

şcolarizare locale, strategiile judeţene, strategiile naţionale şi PNDR, consultarea altor surse

de informare: paginile de internet ale Primăriilor şi ale altor instituţii publice judeţene şi

naţionale, broşuri, publicaţii locale. www.listafirme.ro etc.

Etapa 2: Elaborare propriu-zisa a strategie de dezvoltare locala:

După centralizarea datelor din teritoriu, echipa de proiect responsabilă cu elaborarea

documentului strategic a iniţiat procesul de scriere propriu-zisă a strategiei de dezvoltare a

teritoriului Argeşul de Mijloc.

Etapa 3: Analiza participativa a datelor din teritoriu, consultare la nivelul

parteneriatului:Pe parcursul elaborării Strategiei de dezvoltare locala a Ţinutului Argeşul de

Mijloc, pe principiul “combinării competenţelor” au avut loc urmatoarele întâlniri în teritoriu.

In fiecare comunitate a avut loc cate o intalnire cu persoane interesate, s-a realizat

consultarea acestora in vederea stabilirii nevoilor si masurilor ce vor fi aplicate in

vederea dezvoltarii teritoriului ( 14 minute intalniri anexate).

Cea de -a doua intâlnire a parteneriatului în teritoriu ce a avut ca scop prezentarea şi

îmbunătăţirea analizei diagnostic şi analizei SWOT, stabilirea priorităţilor de dezvoltare a

teritoriului şi modul de alocare a proiectelor pe măsuri. Pe agenda de lucru au fost prevăzute

şi discutate următoarele subiecte: prezentarea draft-ului Planului de Dezvoltare Locală a

Ţinutul Argeşul de Mijloc (analiza diagnostic, SWOT), completări, rectificări, opinii

referitoare la documentul strategic elaborat până în prezent, stabilirea priorităţilor de

dezvoltare a teritoriului, alocarea proiectelor pe măsurile PNDR,design-ul planului de finanţare

( minuta intalnire anexata);

Etapa 4: Validarea strategiei de dezvoltare locala: A treia întâlnire a

parteneriatului Argeşul de Mijloc ce a avut scop validarea strategiei. La întâlnire au luat

parte partenerii din teritoriu (primari şi/sau reprezentanţi ai primăriilor din teritoriu,

reprezentanţi ai sectorului privat – firme, persoane fizice autorizate, reprezentanţi ai ONG-
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urilor din teritoriu). În cadrul acestei întâlniri a fost prezentată strategia rezultată în urma

proceselor de consultare, au fost supuse discuţiilor şi comentariilor fişele de măsuri propuse,

modalitatea de organizare şi funcţionarea a Grupului de Acţiune Locală ca administrator al

procesului de implementare a strategiei, precum şi mecanismul de implementare propus. A fost

discutat şi procesul propus pentru selecţia proiectelor care urmează să fie implementate în

cadrul strategiei.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a stabilit comitetul de selecţie a proiectelor,

compartimentul administrativ GAL, s-a semnat declaraţia angajament de asigurare a

cofinanţării şi punere la dispoziţie GAL a resurselor materiale din teritoriu, s-a stabilit locaţia

pentru sediu GAL. Schimbul de opinii şi argumente pe fiecare temă de discuţie a facilitat

inserarea comentariilor valoroase şi considerate relevante de către întregul grup şi, în final

validarea variantei de strategie propusa spre dezbatere.

Trebuie menţionat faptul că metodologia acestor întâlniri a combinat metode variate,

inovatoare şi adaptate specificului participanţilor:prezentări Power Point, discuţii pe grupuri

mici, discuţii în plen, brainstorming.

Stategia de Dezvoltare Locală a propus 10 măsuri care să contribuie la obiectivele şi prioritățile UE

de dezvoltare rurală ale PAC și, implicit, la domeniile de intervenție ale acestora, având două

obiective specifice: Favorizarea competitivităţii agriculturii si Obţinerea unei dezvoltări teritoriale

echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
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Obiectiv de

dezvoltare

Obiectiv

transversal

Priorităţi de

dezvoltare

rurală

Domenii de

intervenţie

Măsuri Indicator

i de

rezultat

Obiectivul 1.

Favorizarea

competitivităţii

agriculturii

Creşterea

viabilităţii

fermelor şi a

competitivităţii

tuturor tipurilor

de agricultură în

toate regiunile şi

promovarea

tehnologiilor

agricole

inovatoare şi

gestionarea

durabilă a

padurilor

2 A. Îmbunătăţirea

perfomanţei economice

a tuturor exploataţiilor

agricole şi facilitarea

restructurării şi

modernizarii

exploataţiilor, în

special în vederea

sporirii participării pe

piaţă şi a orientării spre

piaţă, precum şi a

diversificării

activităţilor agricole

2 B. Facilitarea intrării

în sectorul agricol a

unor fermieri calificaţi

corespunzător şi, în

special a reînnoirii

generaţiilor

M1/ 2A

Modernizarea

exploataţiilor

agricole

M2/2B

Instalarea

tinerilor fermieri

Total

cheltuiala

publică

realizată

Număr de

exploata

ţii

agricole/

Benefici

ari

sprijiniţi

Total

cheltuiala

publică

realizată

Număr de

exploataţi

i agricole/

Benefici

ari

sprijiniţi

Promovarea

organizării

lanţului

alimentar,

inclusiv a

sectoarelor de

prelucrare şi

comercializare a

produselor

agricole, a

bunăstării

animalelor şi

gestionării

3A. Îmbunătăţirea

competitivităţii

producătorilor primari

printr-o mai bună

integrarea a acestora în

lanţul agrialimentar

prin intermediul

schemelor de calitate,

al creşterii valorii

adaugate a produselor

agricole, al promovării

pe pieţele locale şi în

cadrul circuitelor scurte

M3/ 3A

Procesarea

produselor

agricole

M4/3A

Sprijin pentru

înființarea și

dezvoltarea de

structuri

asociative

Cheltuieli

publice

totale

Locuri de

muncă

create

Cheltuieli

publice

totale

Locuri de

muncă
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riscurilor in

agricultură

scurte de

aprovizionare.

create

Obiectivul 2:

Obţinerea unei

dezvoltări

teritoriale

echilibrate a

economiilor şi

comunităţilor

rurale, inclusiv

crearea şi

menţinerea de

locuri de

muncă

Promovarea

incluziunii

sociale, a

reducerii

sărăciei şi a

dezvoltarii

economice in

zonele rurale

6A. Facilitarea

diversificării, a

îmbunătăţirii şi a

dezvoltării de

întreprinderi mici,

precum şi crearea de

locuri de muncă

6B-Încurajarea

dezvoltării locale în

zonele rurale

M5/6A

Sprijinirea

înfiinţării de noi

activităţi

economice non-

agricole

M6/6A Investiţii

pentru crearea şi

dezvoltarea de

activităţi

neagricole

M 7/6A

Investiții pentru

ocupare

grupurilor

marginalizate

M8/6B Investitii

in crearea si

modernizarea

infrastructurii de

baza la scara

mica

M9/6B

Investiţii în

crearea şi

dezvoltarea

infrastructurii

culturale şi de

agrement.

M 10/6B

Investiții pentru

educația copiilor

din grupurile

Cheltuieli

publice

totale

Locuri de

muncă

create

Cheltuieli

publice

totale

Locuri de

munca

create

Populaţie

netă care

beneficiaz

ă de

servicii/in

frastructu

ră

îmbunătăţ

ită

Nr.

beneficiar

ilor din

comunitat

ati minori
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Tabel 1.Obiectivele, domenii, prioritati, masuri SDL GAL Ținutul Argeșul de Mijloc - 2014-2020

Pentru implementarea SDL GAL-ului i s-a alocat 2,574,768.00 euro, iar după semnarea contractului

C19401086011630310300/06.12.2016, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Agricole,

la sfârșitul anului 2016 s-au demarat activitățile necesare lansării măsurilor.

Măsură suma
nr. de proiecte

preconizate

M1/2A Modernizarea exploatațiilor agricole 234708 2

M2/2B Instalarea tinerilor fermieri 200.000 5

M3/3A Procesarea produselor agricole 289.633 2

M 4/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de

structuri asociative
50.000 1

M5/6A Sprijinirea înființării de noi activități economice

non -agricole
190.000 3

M6/6A Investiții pentru crearea și dezvoltarea de

actinitați neagricole
189232 1

M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor

marginalizate
100.000 1

M8/6B Investiții in crearea și dezvoltarea infrastructurii

de baza la scara mică
400.000 8

M9/6B Investiții in crearea și dezvoltarea infrastructurii

culturale și de agrement
306.175 6

M10/6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile

marginalizate
100.000 1

Total 2059883 30

Tabelul 2. Măsurile SDL 2017 și numărul proeictelor preconizate

marginalizate tare
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Măsură suma
nr. de proiecte

preconizate

M1/2A Modernizarea exploatațiilor agricole 100.000 1

M2/2B Instalarea tinerilor fermieri 200.000 5

M3/3A Procesarea produselor agricole 0 0

M 4/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de

structuri asociative
50.000 1

M5/6A Sprijinirea înființării de noi activități economice

non -agricole
590.000 9

M6/6A Investiții pentru crearea și dezvoltarea de

actinitați neagricole
189.225 1

M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor

marginalizate
100.000 1

M8/6B Investiții in crearea și dezvoltarea infrastructurii

de baza la scara mică
630.658 12

M9/6B Investiții in crearea și dezvoltarea infrastructurii

culturale și de agrement
100.000 2

M10/6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile

marginalizate
100.000 1

Total 2059883 33

Tabelul 3. Măsurile SDL 2018 și numărul proeictelor preconizate
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Scopul și obiectivele evaluării

Scopul evaluării reprezintă o analiza intensă pentru o perioadă determinată care examinează de o
manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea,
performanţa, succesul strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor asuptra aspectelor care funcţionează
şi a celor ce nu funcţionează şi mai ales, de ce anume se întâmplă așa, şi face recomandări pentru
îmbunătăţirea implementării și rezultatelor unei intervenții.
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Metodologia de evaluare

La evaluare s-a folosit verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul și analiza
documentelor și a datelor administrative, fisele de minitorizare proiecte, sondajul de opinie prin
folosirea chestionarelor și interviul. Astfel s-a reușit triangularea surselor de date pentru o
exactitate mai ridicată a analizei obținute.

Întrebările de evaluare și criteriile de evaluare au fost următoarele:
1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?
2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

3. Pentru sectorul anteprenorial: În ce măsură a contribuit proiectul la îmbunătățirea

competitivității firmei și la crearea unui loc de muncă?

(Criterii de evaluare: tehnologii noi utilizate, echipamente achiziționate, creșterea numărului

potențialilor clienți după implementarea proiectului, creșterea venitulaui anual, avantaje

secundare /competitivitate, stabilitate, marketing, recunoaștere, piață de desfacere, etc./,

inovarea, ocuparea forței de muncă, inclusiv femei și tineri)

Pentru autoritățile publice locale: În ce măsură a contribuit proiectul la realizare unor

economii la bugetul local, la angajarea personalului, la creșterea performanței serviciului

public sau la siguranța locuitorilor, în ce măsură a fost posibil implicarea femeilor, și s-au

evaluat efectele obținute prin metoda LEADER (îmbunătățirea capitalului uman, a

guvernanței locale și a calității vieții) în urma implementării proiectelor.

4. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social

local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)

5. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)

implementarea strategiei și rezultatele obținute?

6. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Au fost elaborate chestionare prin care benediciarii proiectelor au putut asigura un feed-back asupra
experiențelor dobândite în cursul implementării, separat pentru beneficiarii publici și cei privați.
Având însă în vedere numărul scăzut de proiecte (22), și numărul chestionarelor a fost redusă, astfel
nu a fost posibil alegerea unui eșantion reprezentativ și evaluarea corectă din punct de vedere
sociologic a răspunsurilor (răspunsurile primite fiind sub 80%).
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Constatările și concluziile evaluării

După semnarea contractului, prin care GAL TAM s-a angajat să implementeze Strategia de

Dezvoltare Locală în valoare 2,574,768.00 euro, prima activitate a fost pregătirea apelurilor.

Această activitate include elaborarea documentației pentru lansarea măsurilor (cererea de finanțare,

ghidul solicitantului, fișele de verificare și metodologia de verificare, fișele de evaluare, anexele

obligatorii, etc.). Documentația completă pentru fiecare măsură a fost supusă aprobării Adunării

Generale și a fost avizat de către CDRJ Argeș, după care a urmat promovarea media, a fost postat

pe site-ul propriu al GAL TAM și la sediile primăriilor din localitățile arondate teritoriului

LEADER au fost afișate informațiile de bază cu trimitere la versiunile complete de pe internet.

In decursul anului 2017 au fost lansate toate cele 10 masuri prevazute in SDL, sesiunea1/2017. In

anul 2018, pana la 31.09.2018, au fost deasemenea lansate toate masurile, sesiunea 1/2018.

Lansările măsurilor s-a derulat conform perioadelor:

Nr.

crt

Perioada

Măsura

2017 2018

1
07.09.2017-

31.10.2017

30.04.2018-

31.10.2018
M1/2A

2
28.08.2017-

31.10.2017

19.03.2018-

31.10.2018
M2/2B

3
07.09.2017-

31.10.2017
- M3/3A

4
31.08.2017-

31.10.2017

19.03.2018-

19.12.2018
M4/3A

5
28.08.2017-

31.10.2017

23.04.2018-

31.10.2018
M5/6A

6
31.08.2017-

31.10.2017

23.04.2018-

31.10.2018
M6/6A

7
15.09.2017-

31.10.2017

19.03.2018-

20.12.2018
M7/6A

8
31.08.2017-

31.10.2017

30.04.2018-

31.10.2018
M8/6B

9 04.09.2017- 30.04.2018- M9/6B
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31.10.2017 31.10.2018

10
15.09.2017-

31.10.2017

19.03.2018-

20.12.2018
M10/6B

Tabelul 4. Lansarea Măsurilor

Informațiile legate de lansarea apelurilor de selecție fiind afișate și pe site-ul propriul al GAL TAM,

www.gal-tam.ro, în perioada evaluării a avut 3.602 de utilizatori.

În perioada evaluării în cadrul GAL TAM s-au depus 40 de proiecte, din care 6 retrase de către

solicitanți, 1 declarat neconform la nivelul GAL TAM, 3 eligibile si neselectate la nivelul GAL

TAM, 23 eligibile si selectate la nivelul GAL TAM, 1 declarat neeligibil la nivelul OJFIR Arges,

celelalte au fost selectate prin 13 ședințe ale Comitetului de Selecție. Astfel numărul total al

proiectelor eligibile, care se află în curs de notificare/ contactare/implementare este de 22, în

valoare de 1.590.052 euro, reprezentând 68% din suma de 2.059.883 euro destinat implementării

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. La două măsuri fondul alocat a fost finalizat.

Suma

inițială

Suma dupa

modificare

SDL

Proiecte

depuse

Suma

solicitată

Numar

proiect

e

selecta

te

Suma

solicitata

%

solicitat

dupa

modificar

ea SDL

M1/2A 234708 100.000
4 361.300 0 0 0%

M2/2B 200.000 200.000 6 240.000 5 200.000 100%

M3/ 3A 289.633 0 0 0 0 0 0%

M4/3A 50.000 50.000 0 0 0 0 0%

M5/6A 190.000 590.000 15 990.000 9 590.000 100%

M6/6A 189.232 189225 2 376.224 1 186.999 98.82%

M7/6A 100.000 100.000 0 0 0 0 0%

M8/6B 400.000 630.658 12 630.658 6 373.828 59.27%

M9/6B 306.175 100.000 1 50.000 1 50.000 50.00%

M10/6B 100.000 100.000 0 0 0 0 0%
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2.059.883 2.059.883 40 2.648.182 22 1.400.827 68%

100% 100%

Tabelul 5. Proiecte depuse în perioada de evaluare și suma solicitată, pe măsuri

Pentru implementarea celor 22 de proiecte, beneficiarii au mobilizat încă 249.619 euro contribuție

proprie, astfel se poate spune, că pentru fiecare euro investit în dezvoltare a generat o creștere de

17,81%, calculată pe perioada implementării.

Calculând cu această valoare în continuare, suma utilizată pentru implementarea Strategiei de

Dezvoltare Locală 2014-2020 la finalizare se va ridica la peste 2.426.748 euro.

Numărul proiectelor contractate este 9, cu o valoare totală de 433.708 euro, care raportat la suma

alocată Măsurii 19.2 este 21.05 %, iar la suma totală (19.2+19.4) 16.84%. Suma plătită pentru

proiectele contractate este de aproximativ 195.020 euro, reprezentând 9.46 %, respectiv 7.57%.

Referitor la indicatorii asumați in cererile de finantare ale proiectelor selectate la GAL TAM

situatia este cea prezentata in tabelul urmator:

Domenii

de

interventi

e

Indicator de monitorizare Indicatori realizati prin cel 22 proiecte

selectate la GAL TAM

2A Numar de exploatatii/benef. sprijiniti -1

Nr. de locuri de munca infiintate -7

Numar tineri -3

Numar de exploatatii/benef. sprijiniti -0

Nr. de locuri de munca infiintate -8

Numar tineri -5

3A Numar de exploatatii primesc sprijin

prin participarea la lanturile de

aprovizionare scurte-12

Numar de produse certificate-1

Nr. de locuri de munca infiintate 1-

Numar de exploatatii primesc sprijin

prin participarea la lanturile de

aprovizionare scurte-0

Numar de produse certificate-0

Nr. de locuri de munca infiintate -0

6A Nr. de locuri de munca infiintate -12

Număr de intreprinderi/

microintreprinderi create noi -8

Nr. de antreprenori sprijiniti-9

Nr. de societati economie sociala -1

Nr. de locuri de munca infiintate -20

Număr de intreprinderi/

microintreprinderi create noi -9

Nr. de antreprenori sprijiniti-10

Nr. de societati economie sociala -0

6B Pop. netă care beneficiază de servicii Pop. netă care beneficiază de servicii
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îmbunătățite – 40.000

Nr. de localitati sprijinite - 14

Nr. de locuri de muncă nou create -8

Nr. beneficiarilor din comunitatati

minoritare - 200

îmbunătățite – 40.000

Nr. de localitati sprijinite - 7

Nr. de locuri de muncă nou create -2

Nr. beneficiarilor din comunitatati

minoritare - 0

Tabel 6. Indicatori

În altă ordine de idei, cu toate că în Strategie nu a enunțat ca prioritate sprijinirea populației tinere si

a femeilor analizand varsta solicitantilor din cele 22 proiecte selectate 13 sunt solicitanti cu varsta

sub 40 de ani si 5 sunt femei.

În continuare, evaluarea urmărește temele și întrebările de evaluare comune propuse de AM PNDR.

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală

1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față

de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

In perioada supusa evaluarii s-au realizat 49 evenimete de promovare si informare la care au

participat 554 persoane ( sursa: lista participanti si rapoarte eveniment), s-au realizat 10 grupuri de

lucru cu 55 participanti, s-au distribuit 504 fleyere si 504 pliante. Aceste evenimente au avut si

scopul de a "lua pulsul teritoriului", de a mentine in permanenta legatura cu realitatea din teritoriu si

de a vede in ce masura SDL-ul GAL TAM este inca relevant pentru nevoile socio-economice ale

teritoriului.

Dupa parcurgerea primei sesiuni de lansare masuri, sesiunea 1/2017, si dupa realizare a jumatate

din evenimentele enumerate mai sus s-a constatat necesitatea modificarii SDL. Au fost operate

modificări în fișa măsurilor (considerate de metodologie modificări complexe) si s-a eliminat din

SDL masura M3/3A.

Modificări s-au realizat după cum urmează:

Nr.

crt.

Nr. și data aviz

AM PNDR

Modificări efectuate Observații

1 216136/26.03.2018 Realocare de sumă între

măsuri, eliminare masurii

M3/3A, modificari actiuni

eligible.

Modificarea s-a realizat în vederea

absorbtiei sumelor pe toate masurile.

Tabelul. 7 Modificările de Strategie de Dezvoltare Locală
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Conform analizei acestor modificări, se poate conclude că numai o intervenție care s-a realizat în

perioada de evaluare a fost mai ampla, eliminarea masurii M3/3A care nu au influențat semnificativ

nevoia locală identificată la elaborarea Strategiei. Prin modificarea realizata nu s-au schimbat

prioritati, obiective, domenii de interventie.

S-au realizat urmatoarele modificari:

Pentru Masura M1/2A:

Capitolul V, fisa masurii M1/2A Modernizarea exploatatiilor agricole, punctul 9.Sume

(aplicabile) şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 100.000 euro/proiect

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000200.000 Euro

Masura M3/3A- eliminata din SDL.

Pentru masura M5/6A:

Capitolul V, fisa masurii M5/6A Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice non- agricole,

punctul 9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Valoare finantare prevazuta: 590.000 euro.

Pentru masura M6/6A:

Capitolul V, fisa masurii M6/6A Investitii pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole,

punctul 9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Valoare finantare prevazuta: 189.225 euro.

Pentru masura M8/6B:

 Adaugare in cap. 6 Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile:

 Infiintare/modernizare terenuri de sport

 Amenajare loc picnic

Infiintare, amenajare cimitire

Capitolul V, fisa masurii M8/6B Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza,

punctul 9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Valoare finantare prevazuta: 630.658 euro.

Pentru masura M9/6B:

Eliminare in cap.6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligible:

- infiintare si modernizare ( inclusiv dotare) a terenurilor de sport si zonelor de agrement;

Amenajare locuri de picnic

Adaugare in cap. 6 Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile:
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 Infrastructura de acces catre monumente din categoria A/B.

Capitolul V, fisa masurii M9/6B Investitii pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole,

punctul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro.

Pentru masura M10/6B: Pentru Investitii pentru educatia copiilor din grupurile

marginalizate/M10/6B,cap. 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile, subcapitolul 6.2 pentru

proiecte de servicii eliminare " Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație preșcolară:

construirea, modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor"

Toate aceste modificari au fost realizate in urma parcurgerii unei sesiuni de depunere

proiecte in care au fost deschise toate masurile si in urma discutiilor purtate in teritoriu cu

beneficiari si potentiali beneficiari in cadrul activitatilor de animare. Aceasta modificare a

raspuns solicitarilor reprezentantilor UAT, potentialilor beneficiari, a dat plus vaolare zonei, a

promovat activitatile sportive si in aer liber, a dus la infiintarea de noi firme etc.

Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea În ce măsură logica de intervenție a strategiei de

dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al

teritoriului?

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă

X

2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

 Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și

resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate

(indicatorii prevăzuți în strategie)?

ÎNTREBARE DE
EVALUARE

CRITERII DE
EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

INDICATORI DE
REZULTAT

În ce măsură logica de
intervenție a strategiei
de dezvoltare locală
este încă relevantă
față de nevoile socio-
economice și
potențialul de
dezvoltare ale
teritoriului?

Măsurile din cadrul
SDL au fost revizuite,
pentru a ține cont de
dinamica acestor
nevoi.

5 Măsuri modificate

1 masura eliminata
fara disparitia
obiectivului

Posibilitatea accesarii
in totalitate a sumelor
alocate
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La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, printre altele s-a evidențiat lipsa locurilor de

muncă, forta de munca imbatranita, lipsa finanţărilor proprii la nivelul administraţiilor locale,

slabă coeziune între localităţile din teritoriu, lipsa implicare în domeniul gestionării mediului

înconjurător, colaborare slabă între administraţiile locale şi ONG-uri, lipsa susţinerii din partea

administraţiilor locale pentru instituţiile publice de cultură, centrele sportive, putine la numar, nu

sunt folosite corespunzator, necesitatea ocrotirii moștenirii rurale construite, dotarea inadecvată a

serviciilor publice comunitare, valorificarea produselor locale sub posibilitățile reale. Pentru

înlăturarea acestor deficiențe, s-au conturat măsurile, la care au fost depuse proiecte. Încă în faza

de planificare a fost evident, că fondul alocat implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu

va fi suficient pentru rezolvarea tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului

LEADER. Indicatoarele de rezultat au fost stabilite la un nivel mai scăzut, ca să există o

siguranță mai mare a realizării. La momentul evaluării se poate afirma, că rezultatele așteptate

vor fi realizate.

 Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra

realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?

La elaborare SDL nu s-a specificat un numar de proiecte care vor fi depuse pe fiecare masura si în

ce proporție vor fi depuse proiecte pentru atingerea fiecărei obiectiv. Ulterior, în functie de suma

alocata pe fiecare masura am stabilit un numar aproximativ de proiecte. Astfel pentru fiecare

măsură a fost stabilit un set de indicatori care sunt cuantificabili și verificabili, din care se poate

aprecia gradul de atingere a rezultatului dorit. Indicatorii stabiliți în SDL sunt specifici priorităților

la care măsurile corespund, măsurabili și verificabili la nivelul proiectelor atât la depunere, cât și la

implementare, fezabili, relevanți.
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ÎNTREBARE DE
EVALUARE

CRITERII DE
EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

INDICATORI DE
REZULTAT

Cât de corerentă este
logica intervenției
care stă la baza
strategiei de
dezvoltare locală?

Sunt activitățile
prevăzute în cadrul
SDL și resursele
alocate acestora
suficiente pentru a
genera realizările și
rezultatele așteptate?

Încurajarea dezvoltării

locale în zonele rurale

Facilitarea intrării în
sectorul agricol a unor
fermieri calificaţi
corespunzător şi, în
special a reînnoirii
generaţiilor

Facilitarea

diversificării, a

îmbunătăţirii şi a

dezvoltării de

întreprinderi mici,

precum şi crearea de

locuri de muncă

Reabilitare terenuri de
sport, infiintare
terenuri de sport,
infiintare locuri de
joaca pentru copii: 5

Dotare servicii
publice:1

Numar de

exploatatii/benef.

sprijiniti -5

Nr. de locuri de

munca infiintate -8

Numar tineri -5

Nr. de locuri de

munca infiintate -18

Număr de

intreprinderi/

microintreprinderi

create noi -9

Nr. de

antreprenori sprijiniti-

10

Sunt definiți indicatori
de realizare adecvați?

Nr. locuri de muncă
create

Nr. locuitori deserviți

28

Tot teritoriul GAL

Sunt rezultatele
așteptate clar definite?

Nu sunt clar definite Se poate evalua doar
prin realizarea
indicatoarelor măsurii

Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza

strategiei de dezvoltare locală?
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Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă

X

Pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor s-a realizat Matricea logică a Strategiei

de Dezvoltare Locală, care este anexată la prezenta evaluare.

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

2. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii

acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

Pentru a putea formula un răspuns la această întrebare de evaluare comună la nivelul GAL s-au

identificat întrebări de evaluare specifice, care corespund obiectivelor din cadrul propriei Strategii

separat pentru proiectele de sprijinire a anteprenoriatului ( masurile M2, M5 si M6) și pentru

proiectele de infrastructură de baza si infrastructura culturală ( masurile M8 si M9).

Pentru firme a fost evidențiată achiziționarea echipamentelor și creșterea numărului de clienți, prin

care s-a preconizat și o creștere de peste 20% a venitului anual. Totodată faptul că dezvoltarea a fost

realizată prin proiect cu finanțare nerambursabilă, s-a obținut și o creștere a capacității de

implementare, ulterior utilizată la activitățile de marketing și stabilizarea poziției pe piața de

desfacere. Au fost sprijinite mai multe activități desfășurate de femei, contribuind la întărirea

poziției lor pe piața muncii. Elementele obligatorii de publicitate a finanțării obținute, realizate prin

ziar și prin web au contribuit la marketingul firmei și a produselor realizate. Din răspunsurile

obținute s-a evidențiat faptul, că prin prin proiectele LEADER au fost finanțate activități inovatoare,

care la rândul lor au implicate alte idei care merită să fie puse în aplicare, astfel majoritatrera

solicitanților își programează continuarea și perfecționarea activităților proprii.

În ceea ce privește proiectele depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că prin

proiect s-a realizat o economie semnificativă la bugetul local și a crescut vizibilitatea in teritoriu.

Sunt in curs de implementare proiecte care contribuie la creșterea posibilităților de educație și sport

pentru tineri și elevi, de recreere, de modernizare a serviciilor. In randul reprezentantilor APL au

apăut idei noi, care pot contribui la dezvoltarea locală și pentru care beneficiarii vor depune, în

viitor, cereri de finanțare.

În ceea ce privește feed-back-ul beneficiarilor, comunicarea cu GAL-ul a fost considerată foarte

bună, nu a fost apreciat timpul de așteptare la nivelul AFIR/CRFIR atât în faza de evaluare cât și la

semnarea contractului. Ca și impresie generală s-a remarcat faptul, că marea majoritate a
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beneficiarilor doresc să mai depună cereri de finanțare, au idei noi, au dobândit experiența necesară

pentru continuarea dezvoltării, au încredere în proiectele finanțate prin fondurile narambursabile și

în instituțiile care acționează pentru implementarea acestora.

Având în vedere faptul, că proiectele la data evaluării încă nu au fost finalizate, se preconizează ca

probabilitatea atingerii obiectivelor propuse în SDL în viitor, având în vedere progresul înregistrat

până la data evaluării este:

Redusă Medie Ridicată

X

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

3. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social

local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)

Pentru evaluarea beneficiilor obținute, s-au folosit răspunsurile primite din partea beneficiarilor la

întrebările chestionarelor.

 Capitalul social

La acest criteriu s-a evidențiat în mod expres identificarea subiectelor de interes comun. Este foarte

important din punctul de vedere al planificării direcțiilor de dezvoltare locală atitudinea proactivă

venită atât din partea aparatului propriu al primăriilor, cât și din partea populației. Este mai ușor

pentru factorii decisivi luarea angajamentelor în probleme legate de dezvoltare, când au un sprijin,

când direcția principală a fost creionată cu participare largă a viitorilor beneficiari.

Tot în acest context s-a evaluat la un nivel foarte bun colaborarea și încrederea față de GAL. Ca un

efect secundar al animării, prin consultanța oferită, respectiv prezența la evenimentele locale

conducerea și personalul GAL-ului este cunoscut și recunoscut în aproape toate primăriile, nu

numai la nivel decizional.

Totodată s-a considerat ca se poate observa o îmbunătățire în domenii precum învățarea colectivă,

dezvoltarea de competențe, colaborare intre entitati. UAT-urile sunt interesate sa participe la

activități de dezvoltare finanțate prin fonduri nerambursabile toate aceste au efecte pozitive și duc

la dezvoltarea capitalului social.

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării

metodei LEADER, cuantificată pe o scală:
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Nu am remarcat o

îmbunătățire

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

1% 27% 72%

Guvernanța locală

La acest criteriu beneficiarii proiectelor LEADER au observat o îmbunătățire medie, mai ales la

implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, precum și rolul GAL-ului

în guvernanța pe diferite niveluri. Din punctul de vedere al dezvoltării locale acest lucru prevestește

o maturizare a populației, care este capabilă să observe și să prezinte problemele locale și să

participe din ce în ce mai activ la consultațiile organizate de către autorități, să-și expună părerea și

uneori să accepte diferența de păreri.

Tot la acest criteriu s-a evidențiat o creștere ridicată a capacității de gestionarea fondurilor publice.

Marea majoritate a UAT-urilor din teritoriu au implementat proiecte si in sesiunea trecuta, au

acumulat experiență în urma finalizării cu succes a mai multor proiecte. La nivelul autorităților

publice locale din teritoriul GAL TAM există capacitatea, experiența și încrederea în accesarea

fondurilor publice.

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală:

Nu am remarcat o

îmbunătățire

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

x

 Îmbunătățirea calității vieții

Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, conform asumărilor din proiectele depuse în

perioada de evaluare, se vor realiza 28 de locuri de muncă.

Numărul ridicat de locuri de muncă nou-create este în favoarea teritoriului LEADER, este în

concordanță cu obiectivele principale de a contribui la ocuparea forței de muncă și intinerire a

acesteia. La nivelul GAL-ului se dorește ca acest indicator să crească în continuare.

Dezvoltarea infrastructurii de bază a fost cea mai favorizată temă a proiectelor depuse. S-au depus

proiecte cu valoare mica dar care acopera tot teritoriul.
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Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER:

Nu am remarcat o

îmbunătățire

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

x

ÎNTREBARE DE
EVALUARE

CRITERII DE
EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

INDICATORI DE
REZULTAT

Ce beneficii au fost
obținute datorită
metodei LEADER ?

Capitalul social s-a
îmbunătățit

Guvernanța locală s-a
îmbunătățită

Implementarea
proiectelor au generat
îmbună-tățirea
calității vieții

Îmbunătățire mare

Îmbunătățire medie

Îmbunătățire medie

Conform
răspunsurilor la
chestionare

IV. Factorii de succes şi de insucces

4. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data

evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?

Pregatirea profesionala a echipei GAL TAM este apreciata ca fiind mare. Echipa tehnica GAL

TAM, in proportie de 75%, are aceeasi componenta cu cea din perioada 2013-2015. Personalul este

instruit, toti detin cursuri de formare pe evaluare, accesare fonduri europene, facilitare comunitara,

management proiect, management financiar. In perioada 2013-2015 au fost instruiti si beneficiari

pvatir si reprezentanti UAT din teritoriu. In teritoriu exista firme de consultanta cu pregatire

profesionala. Toate acestea reies si din faptul ca un singur proiect a fost declarat neeligibil la nivelul

OJFIR Argeș.

Numarul de 49 evenimente de promovare si informare cu participarea a 554 de persoane denota

capacitatea GAL de organizare, antrenare si implicare a partenerilor in luarea deciziilor. Se remarca

o coeziune ridicata a parteneriatului GAL TAM.

Pe baza chestionarelor s-a evidențiat ca pentru beneficiarii privati cel mai important factor intern

pozitiv este comunicarea iar negativ este lipsa finanțării necesare pentru demararea acțiunilor de

inceput pentru depunerea unei cereri de finanțare.
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Pentru autoritățile publice locale lipsa personalului calificat din instituții pentru accesare de fonduri

este factor intern negativ, incompatibilitatea la nivelul personalului, iar cei calificați sunt implicați

în implementarea altor proiecte și nu este permis să figureze în alte proiecte.

La nivelul UAT-urilor din teritoriu este de remarcat ca factor pozitiv implicarea cetățeanului in

luarea deciziilor iar acest lucru se datoreaza și abordarii LEADER " impusă" de acțiunile de

animare realizate de GAL TAM. Aducerea la aceiași masa de discuții a mai multor categorii sociale

de cetățeni a crescut stima de sine, încrederea in GAL și-n autorități.

Ca factor extern pozitiv a fost evidențiată atitudinea personalului CRFIR, menționându-se o

schimbare semnificativă în abordarea beneficiarilor față de sesiunea trecută, gestionarea tuturor

cererilor legate de implementarea proiectelor, soluționarea problemelor apărute. Mulți dintre

repondenți au evidențiat existența mediului construit și a infrastucturii ca un factor pozitiv, care

permite planificarea și modernizarea în continuare a localității. Ca factor extern pozitiv a fost

evidențiat și existența firmelor firmelor de consultanță cu personal pregătit, care fac față volumului

mare de cereri de finanțare.

Ceea ce privește factorii negativi, printe cei interni pe primul loc se situează lipsa de capital, care

îngreunează dezvoltarea locală chiar și cu sprijinul finanțării din fonduri nerambursabile și slaba

cooeziune dintre instituțiile statului atunci cand e vorba de emiterea de documente.

În ceea ce privește alocarea financiară din cadrul PNDR pentru programul LEADER marea

majoritate a persoanelor chestionate au specificat necesitatea unei alocari mai mari: nevoi multe și

diversificate in teritoriu și accesibilitate mai ușoasa la fonduri prin programul LEADER. Angajații

GAL discuta cu fiecare potențial beneficiar, caută soluții în favoarea beneficiarului.

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

5. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Prin implementarea proiectelor se vor dezvolta serviciile şi infrastructura locală în zonele rurale:

- Din toate cele 14 de comune ale teritoriului LEADER toți vor beneficia de cel puțin un

proiect, la momentul evaluarii 12 primarii au depus cereri de finantare;

- S-a asumat crearea a 2 locuri de muncă ( pentru comunele care au semnat contractul de

finanțare).

Nr.

Crt.

UAT Masura Valoare euro

1 Băiculești M8/6B 56999,98

2 Budeasa M8/6B 56708,83
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3 Mărăcineni M9/6B 50000

4 Mălureni M8/6B 49612

5 Morărești M8/6B 49999

6 Milcoiu M8/6B 56000

7 Ciofrângeni M8/6B 104508

8 Mărăcineni M8/6B 56928

9 Budeasa M8/6B 52000

10 Micești M8/6B 47236,06

11 Poienarii de Argeș M8/6B 47670

12 Ștefănești M8/6B 52200

Fig. 7. Valoarea proiectelor depuse pe comunele LEADER

ÎNTREBARE DE
EVALUARE

CRITERII DE
EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

INDICATORI
DE
REZULTAT

În ce măsură a
sprijinit SDL
dezvoltarea locală
în zonele rurale?

Serviciile şi
infrastructura locală în
zonele rurale au fost
îmbunătăţite;

Accesul la serviciile şi la
infrastructura locală în
zonele rurale a crescut;

Strategiile de dezvoltare
locală au determinat
crearea de oportunităţi
de ocupare a forței de
muncă.

Procentajul populației rurale
vizate de strategiile de
dezvoltare locală;

Procentajul populației rurale
care beneficiază de
servicii/infrastructură
îmbunătățite;

Locuri de muncă create în
cadrul proiectelor sprijinite
(LEADER).

Tot teritoriul
LEADER

Toată populația
din teritoriul
LEADER

27

Rezultatele preconizate se prezintă în felul următor:

27 locuri de muncă nou-create, 10 antreprenori srijiniți din care 9 intreprinderi noi lansate, 5tineri

fermieri spijiniți
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Înființare terenuri de sport in 6 comune: Morărești, Mălureni, Băiculești, Poienarii de Argeș,

Ciofrângeni și Ștefănești

Nr. populație care beneficiază de investiție: 30446 locuitori

Înființare locuri de joaca pentru copii in doua comune: Budeasa și Mărăcineni

Nr. populație care beneficiază de investiție: 9197 locuitori

Achizitie buldoexcavator in comuna Milcoiu, jud. Vâlcea

Nr. populație care beneficiază de investiție: 1453 locuitori

Reabilitare și extindere rețea iuluminat public în comuna Micești

Nr. populație care beneficiază de investiție: 4388 locuitori

Extindere, reabilitare și dotare teren de fotbal in comuna Budeasa

Nr. populație care beneficiază de investiție: 4004 locuitori

Modernizare cladire in vederea creării unui așezământ cultural in comuna Mărăcineni

Nr. populație care beneficiază de investiție: 5193 locuitori

În mică măsură În măsură medie În mare măsură

X

În urma evaluării, se pot formula mai multe concluzii, care vin mai ales în sprijinul măsurilor de

îmbunătățire a finalizării impermentării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 și elaborării

unei noi strategii, pentru perioada de planificare 2021-2028.

- pentru a dezvolta infrastructura de bază la scara mică și infrastructura culturală pe întreg teritoriul

GAL TAM s-a concluzinont la inceput de implementare SDL ca toate UAT-urile să aaibă

posibilitatea să aplice prin minim o cerere de finanțare. Prin urmare cele 12 proiecte au valoare

mică dar cuprind aproape tot teritoriul. Reprezentanții comunelor au dat dovadă de maturitate și

spirit de colaborare, când au înțeles, că LEADER nu este conceput pentru soluționarea

problemelor mari, și este mai importantă pentru fiecare comună, dacă finanțarea este dirijată spre

prosperarea economică și sprijinirea societății civile, și lasă să se evidențieze abordarea de jos în

sus. Această atitudine caracterizată de existența spiritului LEADER în adevăratul sens al
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cuvântului oferă posibilitatea de extindere pentru celelalte principii de bază: focus pe teritoriu,

parteneriat, decentralizarea deciziilor, inovație, integrare multisectorială și cooperare.

- Sprijinirea sectorului anteprenorial este un element cheie în realizarea dezvoltării durabile. Prin

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 s-au preconizat 16 proiecte înaintate de întreprinzători

din domeniul agricol și neagricol, prin măsurile M1/2A, M2/2A, M5/6A, M6/6A și M7/6A. În

perioada de evaluare s-au depus 15 de proiecte de către întreprinzători, și rata de absorbție la aceste

măsuri depășește media fondurilor solicitate. Aceste cifre arată că sprijinul sectorului anteprenorial

prin LEADER are succes și trebuie avută atenție sporită în continuare la acest aspect.

- Favorizarea proiectelor care implică inovații tehnologice, ocrotirea moștenirii construite, crearea

de locuri de munca, utilizarea surselor de energie regenerabilă și soluționarea problemelor sociale

prin acordarea punctelor de selecție s-a dovedit o soluție fiabilă. În dorința de a se asigura

eligibilitatea și selecția proiectului, solicitanții și-au asumat activități suplimentare, care contribuie

la îndeplinirea cerințelor impuse de politicile orizontale. La vizita de teren, în cadrul monitorizării

proiectelor deja contractate, solicitanții au afirmat că acel plus asumat nu este considerat a fi o

povară impusă, ci este de multe ori în asentimentul lor, și s-au arătat dispuși să participe la

soluționarea acestor probleme.

În cursul evaluării s-a evidențiat încrederea în utilizabilitatea sprijinului pentru dezvoltare din

fonduri UE, iar beneficiarii au confirmat de mai multe ori atitudinea pozitivă a instituțiilor și a

personalului care gestionează aceste fonduri, în mod concret OJFIR Argeș și CRFIR 3 SUD

MUNTENIA. De mai multe ori a fost afirmat faptul, că (trecând peste unele neplăceri apărute în

cursul colaborării) majoritatea beneficiarilor nu exclud continuarea dezvoltării prin înaintarea unei

noi cereri de finanțare în sesiunile urmăroare sau în perioada de programare 2021-2027.
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Concluzii, recomandări și lecții învățate

În perioada evaluării, implementarea activităților orientate spre obiectivul specific referitor la

sprijinirea cooperării a fost demarată, dar în acest moment este în lucru dosarul cererii de finanțare.

Intenția cooperării pe plan internațional probabil va oferi și ea un imbold pentru constituirea

parteneriatelor locale.

Pentru Masura M4/3A- Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative.

cu toate ca a fost lansată in doua sesiuni nu exist[ proiect depus p\n[ in acest mement la GAL TAM.

Cu toate că realizarea parteneriatelor tematice sau inter-sectoriale este foarte importantă, încă se

resimte o reținere față de cooperare, înrădăcinată în amintirile despre colectivizare, care în mediu

rural a avut efecte negative persistente. Totuși, sunt semne și acest obiectiv al strategiei va fi atins,

echipa tehnica GAL TAM a facut multe demersuri in acest sens in teritoriu.

O altă inițiativă, care nu a fost realizată în măsura în care a fost preconizată este sprijinirea

dezvoltării economiei sociale. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost introdusă

o măsură întreagă, M7/6A, pentru acest obiectiv specific, întemeiat, printre altele de necesitatea

ocupării categoriilor vulnerabile romi. Prin măsură a fost creată posibilitatea ca la nivelul

comunelor să se realizeze infrastructura necesară pentru derularea activităților economice sociale

și să sprijine înființarea economiilor sociale conform Legii 219/2015 a economiei sociale. Cu toate

că la consultările premergătoare elaborării Strategei mai multe comune au arătat interes față de

această posibilitate, în urma lansării măsurii nu s-a prezentat nici un solicitant din partea

comunelor. Problema ocupării persoanelor vulnerabile fiind destul de delicată de multe ori este

abordată numai în cazuri în care are deja efecte sensibile și remanante la nivelul comunității locale,

și când implementarea unei soulții fiabile este mult mai grea. Pentru dezvoltarea unei economii

sociale va aplica GAL-ul.

De asemenea masura M10/6B - Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate,

la fel deschisa in doua sesiuni de depunere proiecte nu a avut nicio cerere de finantare, in

anul 2019 GAL TAM in partenerat cu-n ong din teritoriu va implementa un proiect de

infrastructura sociala pentru copiii din Merisani.

In urma chestionarii a 84 de respondenti s-a constatat urmatoarele:

I. Pentru prioritatile GAL TAM:

1. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018
determina creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile şi promoveaza tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor?
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In mica masura In masura medie In mare masura
X

2. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018
determina promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură?

In mica masura In masura medie In mare masura
X

3. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018

determina promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in zonele

rurale?

In mica masura In masura medie In mare masura
X

II. Pentru obiective:

1. In ce masura considerati ca proiectele selectate de GAL TAM pana la data de 01.10.2018
favorizeaza competitivitatea agriculturii?

In mica masura In masura medie In mare masura
X

2. In ce masura considerati ca proiectele selectate de GAL TAM pana la data de 01.10.2018
favorizeaza obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă?

In mica masura In masura medie In mare masura
X

III. Pentru masuri:

Cum apreciati gradul de interventie si acoperire a nevoilor teritorilui prin masurile propuse in SDL

avand in vedere proiectele depuse pe aceste masuri?

1. Masura M1/2A - Modernizarea exploatatiilor agricole

In mica masura In masura medie In mare masura
X

2. Masura M2/2B- Instalarea tinerilor fermieri
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In mica masura In masura medie In mare masura
X

3. Masuara M5/6A - Sprijinirea infiintarii de noi activitati economica non-agricole

In mica masura In masura medie In mare masura
X

4. Masura M6/6A - Investitii pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In mica masura In masura medie In mare masura
X

5. Masura M8/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

In mica masura In masura medie In mare masura
X

6. Masura M9/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii culturale si de agrement

In mica masura In masura medie In mare masura
X

Avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii ( 01.10.2018) cum apreciati

posibilitatea atingerii obiectivelor specifice urmatoarelor masuri pentru care nu s-au depus proiecte?

1. Masura M4/3A - Sprijin

pentru infiintarea si dezvoltarea

de structuri asociative

In mica masura

In masura medie In mare masura

X

2. Masura M7/6A - Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate

In mica masura In masura medie In mare masura
X

3. Masura M10/6B - Investitii pentru ocuparea copiilor din grupurile marginalizate

In mica masura In masura medie In mare masura
X

Cea mai importantă lecție, care este rezultatul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este

necesitatea comunicării continue prin mai multe canale, astfel ca informația să ajungă la toți actorii
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locali. Asigurarea transparenței în toate procesele legate de lansarea măsurilor, animarea

teritoriului, evaluarea și selecția proiectelor conferă GAL-ului încredere din partea tuturor actorilor

locali, iar consultările on-going cu reprezentații comunelor, informarea lor asupra stadiul actual al

lansărilor a făcut ca GAL-ul să fie consultat și în probleme care nu țin neapărat de LEADER.

Grupul de Acțiune Locală are o poziție mult mai întărită, din care poate interveni în eficientizarea

dezvoltării locale și asigurarea absorbției fondurilor europene într-un procent mai ridicat.

Această încredere va veni în sprijinul elaborării unei noi strategii pentru perioada de planificare

2021-2027.
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Anexe

Anexa 1

Chestionar pentru evaluarea strategiei pentru beneficiarii privați

Conform art 34 par. 3 lit. G al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare
Grup de Acțiune Locală trebui să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Conform metodologiei, evaluarea trebuie să abordeze cinci teme obligatorii, după cum urmează:
I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
IV. Factorii de succes şi de insucces
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Pentru răspunde la această solicitare, GAL TAM roagă beneficiarii privați, care au depus proiecte
în cadrul Măsurilor M2/2B Instalarea tinerilor fermieri, M5/6A- Sprijinirea înființării de noi
activități economice non agricole și M6/6A - investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități
neagricole , să sprijine această activitate de evaluare prin completarea următorului chestionar. Vă
mulțumim!

Proiectul a fost depus la măsura ................................................
S-a înființat întreprindere/fermă nouă  DA  NU
S-a modernizat întreprindere/fermă existent  DA  NU

A. În ce măsură intervenția strategiei va contribui la îmbunătățirea competitivității
firmelor/fermelor locale?

Prin implementarea proiectului se utilizează o tehnologie nouă  DA  NU

Nr. de echipamente noi achiziționate ................................................

Nr. de potențiali clienți înainte și după finanțare:
Înainte ....................................... după .......................................

Pentru firme existente, care este creșterea preconizată a venitului net anual față de anul precedent,
conform planului de afaceri, actualizat în funcție de situația economico-financiară actuală?

10% 
15% 
20% 
25% 
Peste 25%  și anume cca. ...........................................................

În ce măsură afacerea a devenit mai cunoscută în urma obținerii finanțării? (subliniați)

Nu a devenit mai cunoscută/ Nesemnicativ/ În mică măsură/ În mare măsură/ În foarte mare măsură
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Ce avantaje a prezentat proiectul finanțat pentru afacerea/ferma dvs. Implementarea proiectului?
Competititvitate 
Stabilitate 
Marketing 
Recunoaștere 
Piață de desfacere 
Tehnologie nouă 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......................................

.................................................................................................................................................................

...................

B. În ce măsură produsele/serviciile noi vor deveni mai competitive în urma
implementării SDL?

Au apărut produse/servicii noi care în urma implementării proiectelor? DA  NU
Dacă da, vă rugăm să enumerați.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................
A contribuit proiectul la marketingul produselor/serviciilor?  DA  NU
Dacă da, în ce fel?
 Reclamă pe pagina web
 Anunțuri ziar
 Bannere
 Alte materiale publicitare
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................

C. În ce măsură a contribuit proiectul la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă
la nivelul teritoriului?
S-au angajat/se vor angaja ...................................... persoane, din care ..........................

femei și ................................ din alte categorii vulnerabile.

În ce măsură proiectul a fost capabil să implice tinerii și femeile? Cu ce efecte?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................
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Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și pentru care ați
dori să solicitați finanțare?

 DA  NU
D. Feed-back
(vă rugăm acordați punctaj de la 1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate)

Criterii de evaluare (1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate) 1 2 3 4 5
Documentele măsurii (apel, ghid, cerere de finanțare, etc.) au fost bine elaborate
Elaborarea proiectului a fost ușoară
Obținerea avizelor au fost ușoare
Ajutorul oferit de angajații GAL TAM au fost suficiente
Timpul evaluarii proiectrlor la GAL TAM a fost acceptabilă
Procesul de evaluare și selecție a GALului a fost transparentă și corectă
Verificarea și contractarea proiectelor la OJFIR?CRFIR s-a derulat într-un timp
satisfăcător
Elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziție nu a prezentat probleme
Realizarea achiziției s-a derulat în bune condiții
Implementarerea proiectului s-a realizat în parametri optimi
Realizarea cererilor de plată și rambursarea cheltuieililor nu a prezentat probleme

E. Evaluarea obținerii obiectivelor
Pentru proiecte finalizate: Măsura în care au fost atinse obiectivul proiectului:

În mică măsură În măsură medie În mare măsură

În cazul în care proiectul nu a fost încă implementat și încă nu se poate evalua efectul: Care
este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la
data evaluării:

Redusă Medie Ridicată

F. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ?

Capitalul social s-a îmbunătățit.

S-a îmbunătățit… Nu am
remarcat o
îmbunătățire

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

Învățarea colectivă

Schimbarea mentalităților

Creșterea colaborării și încrederii reciproce și
față de GAL
Identificarea unor subiecte de interes comun

Dezvoltarea de competențe și capacități
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G. Factorii de succes şi de insucces
Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)
implementarea proiectului și rezultatele obținute?

factorii interni (pozitiv sau negativ)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......................................

factorii externi (pozitiv sau negativ)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................

Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea: În ce măsură a sprijinit
SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

În mică
măsură

În măsură
medie

În mare
măsură

Anexa 2

Chestionar pentru evaluarea strategiei pentru beneficiarii publici

Conform art 34 par. 3 lit. G al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare
Grup de Acțiune Locală trebui să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Conform metodologiei, evaluarea trebuie să abordeze cinci teme obligatorii, după cum urmează:
I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
IV. Factorii de succes şi de insucces
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Pentru răspunde la această solicitare, GAL TAM roagă beneficiarii publici, care au depus proiecte

în cadrul Măsurilor M8/6B- Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la

scară mica , M9/6B-Investitii in crearea si dezvoltarea infrastructurii culturale si de

agrement, , să sprijine această activitate de evaluare prin completarea următorului chestionar. Vă

mulțumim!
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1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:

□M8/6B- Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica

□M9/6B -Investitii in crearea si dezvoltarea infrastructurii culturale si de agrement

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR: □ DA □ NU

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să le menționați:

□LEADER, PNDR 2007-2013 (prima strategiei a GAL TAM……………………….)

□PNDR 2007 – 2013

□Alte surse de finanțare

4. S-a înființat un serviciu nou: □ DA □ NU

5. S-a modernizat serviciul existent: □ DA □ NU

6. Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună?

Economie la bugetul local □ DA □ NU

Angajare personal □ DA □ NU

Creșterea performanței serviciului □ DA □ NU

Siguranța locuitorilor □ DA □ NU

Vizibilitate în teritoriu □ DA □ NU

Soluționarea unor probleme mai vechi □ DA □ NU

Altele: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

7. Prin implementarea proiectului a fost introdusă o tehnologie nouă la nivel de U.A.T: □

DA□ NU

8. Nr. de locuitori/beneficiari ai investiției/dotării:……………………

9. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la

nivelul teritoriului?

□în mica măsură□înmăsurămedie□în mare măsură

10. Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și

pentru care ați dori să solicitați finanțare? □ DA □ NU
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11. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului?

□în mica măsură□înmăsurămedie□în mare măsură

12. Ideea de dezvoltare se poate considera novativă, neutilizată până atunci în zona LEADER?

□în mica măsură□înmăsurămedie□în mare măsură

13. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul

GAL ………………….., v-a deschis apetitul către alte finanțări?

□în mica măsură□înmăsurămedie□în mare măsură

14. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și

transparența documentelor necasare accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL:

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și
metodologia aferentă au fost clare, bine elaborate?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea
proiectului, obținerea avizelor necesare?!

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Echipa tehnică din cadrul GAL TAM v-a oferit sprijin și
consiliere pe tot parcursul proiectului (depunere,
implementare, verificare corectitudine plăți)?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă?
GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată
în apel și a anunțat rezultatul procesul de selecție în maxim 15
zile?

□ DA
□NU

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea
proiectului s-au regăsit pe site-ul www.gal-tam.ro într-un mod
transparent și ușor accesibil?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă
desfășurați activitatea au fost suficiente?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la
data depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-un timp
rezonabil?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură

Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor
de achiziții?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură
□nuestecazul,
proiectnotificatsprecontractare

Ați beneficiat din partea angajaților GAL TAM de sprijin și
consiliere în ederea întocmirii corecte a cererilor de plată și
ligibilității cheltuielilor?

□ în mica măsură
□înmăsurămedie
□ în mare măsură
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□ nu estecazul, încă nu am
depus prima tranșă de plată

15.Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele

proiectului:

□în mica măsură□înmăsurămedie□în mare măsură

16. Pentru beneficiarii are NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care

este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat

până la data evaluării:

□redusă□medie□ridicată

17. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?:

17. 1 Capitalul social s-a îmbunătățit?

S-a îmbunătățit …….. Nu am
remarcat o
îmbunătățire

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

Invățarea colectivă
Schimbarea mentalităților
Creșterea colaborării și încrederii
reciproce și față de GAL
Identificarea unor subiecte de interes
comun
Dezvoltarea de competențe și capacități
Dezvoltarea unor rețele

17.2 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local.

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am
remarcat o
îmbunătățire

Îmbunătățire
medie

Îmbunătățire
mare

Gestionarea funcțiilor administrative pe
plan local
Implicarea sporită a comunității și
factorilor interesați în luarea deciziilor
Rolul GAL înguvernanța pe diferite
niveluri
Capacitatea de a gestiona fonduri
publice -private

17.3Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul

vizat de strategie.

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am Îmbunătățire Îmbunătățire
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remarcat o
îmbunătățire

medie mare

Creare de locuri de muncă
Infrastructură de bază
Independent serviciilor publice
Crealizarea unor produse/servicii
inovatoare

18. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)

implementarea proiectului și rezultatele obținute?

Nr.
crt.

FACTORI INTERNI POZITIVI FACTORI INTERNI NEGATIVI

Nr.
crt.

FACTORI EXTERNI POZITIVI FACTORI EXTERNI NEGATIVI

19.Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite? □ DA □ NU

Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare

locală? ……………………………………..

20. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? □ DA □ NU

Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri

îmbunătățite ………………

Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea: În ce măsură a sprijinit SDL

dezvoltarea locală în zonele rurale?

În mică În măsură În mare
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măsură medie măsură

Anexa 3

CHESTIONAR

MASURI 1

Cum apreciati gradul de interventie si acoperire a nevoilor teritorilui prin masurile propuse in SDL

avand in vedere proiectele depuse pe aceste masuri?

1. Masura M1/2A - Modernizarea exploatatiilor agricole

In mica masura In masura medie In mare masura

2. Masura M2/2B- Instalarea tinerilor fermieri

In mica masura In masura medie In mare masura

3. Masuara M5/6A - Sprijinirea infiintarii de noi activitati economica non-agricole

In mica masura In masura medie In mare masura

4. Masura M6/6A - Investitii pentru crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In mica masura In masura medie In mare masura

5. Masura M8/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

In mica masura In masura medie In mare masura

6. Masura M9/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii culturale si de agrement

In mica masura In masura medie In mare masura
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Opinii si

sugestii.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Localitatea.............................................

Nume si prenume...................................

Data.......................................................

CHESTIONAR

MASURI 2

Avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii ( 01.10.2018) cum apreciati

posibilitatea atingerii obiectivelor specifice urmatoarelor masuri pentru care nu s-au depus proiecte?

1. Masura M4/3A - Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative

In mica masura In masura medie In mare masura

2. Masura M7/6A - Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate

In mica masura In masura medie In mare masura

3. Masura M10/6B - Investitii pentru ocuparea copiilor din grupurile marginalizate

In mica masura In masura medie In mare masura

Opinii si

sugestii ....................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Localitatea.............................................

Nume si prenume...................................

Data........................................................

CHESTIONAR

PRIORITATI

1. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018
determina creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile şi promoveaza tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor?

In mica masura In masura medie In mare masura

2. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018
determina promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură?

In mica masura In masura medie In mare masura

3. In ce masura considerati ca proiectele selectate la GAL TAM pana la data de 01.10.2018

determina promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in zonele

rurale?

In mica masura In masura medie In mare masura

Opinii si

sugestii ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Localitatea.............................................

Nume si prenume...................................

Data........................................................

CHESTIONAR

OBIECTIVE

1. In ce masura considerati ca proiectele selectate de GAL TAM pana la data de 01.10.2018
favorizeaza competitivitatea agriculturii?

In mica masura In masura medie In mare masura

2. In ce masura considerati ca proiectele selectate de GAL TAM pana la data de 01.10.2018
favorizeaza obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă?

In mica masura In masura medie In mare masura

Opinii si

sugestii ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Localitatea.............................................
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Nume si prenume...................................

Data........................................................

Anexa 4

GRILA INTERVIU FOCUS-GRUP
PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare
GAL din România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform
metodologiei emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme
obligatorii, după cum urmează:

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
IV. Factorii de succes şi de insucces
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

I. LOGICA INTERVENTIEI

1. Cu ce asociază primarii GAL ?

2. Ce acțiuni ați intreprins pentru a determina locuitorii comunei, și în special tinerii, să
rămână în comună ?

3. Acțiunile fac parte dintr-un plan cu obiective clar definite? Sau sunt acțiuni izolate?

4. Organizați întâlniri publice ?

5. Participă localnicii ? Ce probleme ridică (personale sau ale comunității)?

6. Primarii identifică nevoile și problemele comunității împreună cu locuitorii ?

7. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de
nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (SWOT)
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8 Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?

9 Ce nevoi noi au apărut ?Ce itemi au folosit pentru a le identifica?

10 Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de
dinamica acestor nevoi?

11 Ce probleme au dispărut de când a început implementarea SDL?

12 Rețelele de actori locali implicate în activități au fost identificate corespunzător?

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie.

1. Care e proporția celor interesați de dezvoltarea durabilă a comunităților ?

2. Cunosc sătenii mizele dezvoltării durabile a comunităților ?

3. Care sunt sursele de informare pe această tematică ?Consultă site-uri internet ?

4. Considerați că animarea teritoriului efectuată de angajații GAL a constituit o sursă de
informare pe acestă temă?

5. In comunitățile dumneavoastră ați derulat sau aveți planificate acțiuni de informare privind
dezvoltarea? Exemple?

6. Considerați că aceste intervenții au facilitat accesul la resurse a locuitorilor comunei pe care
o reprezentati?

7. Cum au contribuit următoarele operațiuni derulate de GAL la implementarea strategiei :

 Animarea teritoriului;

 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție;
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 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

 Relatia GAL – AFIR in etapa depunere – contractare a proiectelor selectate;

 Sprijin si consiliere peparcursul implementarii;

 Monitorizarea proiectelor;

 Monitorizarea strategiei.

8. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor
obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

mică măsură; măsură medie; mare măsură.

III. VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER.

1. Au fost aplicate (combinat) cele 7 principii LEADER?
 SDL axată pe zonă
 Elaborare și implementare ”de jos în sus”
 Acțiuni integrate și multisectoriale
 Inovație
 Cooperare
 Stabilirea de contacte in rețea

Mică măsură; măsură medie; mare măsură.

2 Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților,
creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes
comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.);

Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social
datorită aplicării metodei LEADER.

3 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor
administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea
deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a
gestiona fonduri publice-private etc.).

Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită
aplicării metodei LEADER
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4 Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse
inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de
strategie.

5. Cum a contribuit SDL la cresterea capacitatii de a gestiona fonduri publice-private?

Metode:

1) Studiu de caz (…………………………);
2) Analizacontrafactuala:
3) Studiuldocumentelor

IV. FACTORI DE SUCCES/INSUCCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A
STRATEGIEI

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitivsaunegativ)
implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?

Ce măsuri sunt încă necesare?

Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice)

Relația cu beneficiarii proiectelor finanțate.

Criterii de evaluare:

 Gradul de pregatire a resurselor umane

 Experitenta GAL in exercitiul anterior

 Eficienta animarii

 Coeziunea parteneriatului

 Caracteristica zonelor SDL

V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?
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Criterii evaluare:

 Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;

 Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut

 Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de
muncă

VI. SUSTENABILITATEA

1. Cum a contribuit cooperarea în GAL la o mai bună înțelegere reciprocă a modului în care se
poate implica populația?

2. Cooperarea a permis o manieră mai eficientă de funcționare a parteneriatelor?

3. În ce condiții colaborarea dintre partenerii GAL poate deveni durabilă (adică poate continua
și după incheierea proiectului)?

4. Proiectul local ar fi dus la rezultate așteptate de comunitate dacă nu s-ar fi realizat printr-o
acțiune națională?

5. Proiectul implementat a contribuit la conservarea mediului?

6. Proiectul implementat a contribuit la promovarea egalității de șanse pentru grupurile
vulnerabile (femei, cei cu nivel de educație redus, persoanele cu handicap)?

7. Care sunt caracteristicile comunității luate în considerare pentru planificarea unor servicii
sociale?

8. Care au fost activitățile organizate pentru a permit membrilor comunității să-și
împărtășească cunoștințele?

9. Sunt activitățile prevăzute și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările
și rezultatele așteptate?
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Anexa 5

Fişă monitorizare proiect/raport vizită monitorizare

I. Prezentare generală

Program FEADR - PNDR

Masura de finanţare :

Titlu proiect

Beneficiar

Nr contract de finanţare

Perioada de raportare

II. Detalii raportare

Data semnării contractului __________

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de

finanţare_________________________________

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de

finanţare________________________________

Data de finalizare anticipată (se va completa doar daca se estimează ca va fi necesară o

prelungire a duratei de execuţie)_______________________
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III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar ________________________________________

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________

_____________________________________________________________

Tel. _____________ Fax _______________ E-mail _________________________

Manager Proiect (nume)______________________________________

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, daca este cazul)

________________________

IV. Activităţi realizate până la data vizitei în teren

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................
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Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

 DA  NU

Dacă DA, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului în tabelul de mai jos

Obiect Da Nu Observaţii

Exista posibilitatea nefinalizării

proiectului in graficul de

implementare si este necesara

solicitarea unui act adiţional de

prelungire a perioadei?

Au existat riscuri, probleme în

implementarea proiectului, dar

situaţia a fost remediata?

Exista riscuri, probleme în

implementarea proiectului care încă

persista?

Dacă NU, vă rugăm selectaţi din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta

situaţie si recurgeţi la căsuţa alăturata pentru a furniza informaţii suplimentare.

Motivele întârzierilor? Explicaţii

 Cauze naturale – etc. inundaţii in regiune, vijelii

(furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, etc.

 Dificultăţi cu antreprenorii

 Probleme financiare

 Cereri care nu au corespuns aşteptărilor

 Probleme juridice si reglementari aplicabile

 Factori economici locali
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 Probleme determinate de lipsa personalului calificat

 Subestimare in momentul întocmirii graficului de

execuţie al proiectului: ex. implementarea unor etape

succesive ale contractelor

 Factori neprevăzuţi care afectează progresul

lucrărilor: ex. condiţiile de pe amplasament, probleme

de protecţia mediului

 Altele

V. Achiziţii realizate până la momentul verificării: servicii, bunuri sau lucrări

Ce achiziţii s-au realizat, ce procedură s-a aplicat, suma cheltuită.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................

VI. Cereri de rambursare

Data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la AFIR si cu suma solicitată, următoarea

tranşă preconizată.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?

(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare)
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 Indicatoare vizibile

 Placi permanente pe clădiri

 Difuzări media si in presa

 Creare marcă personală

 Altele (va rugam specificaţi mai jos)

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?  Da  Nu

Obiect DA / NU Observaţii

Au fost numite persoane la nivel de
Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile
de informare şi publicitate?

Există comunicate de presă în legătură

cu proiectul?

A fost respectat de Beneficiar Manualul

de Identitate Vizuala?

În cazul investiţiilor în infrastructură,

au existat plăci permanente sau panouri

de informare?

VIII. Indicatorii atinşi prin proiect conform Fişei măsurii de finanţare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.....
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