
ANEXE

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL
DE MIJLOC

Data 18.08.2021

1. TIPULPROPUNERII DE MODIFICAREA SDL1

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în
anul curent

Modificare simplă - conform pct.1

Modificare complexă - conform pct.2 1/2021

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3
Anexa IV. Plan de finantare

II. DESCRIEREAMODIFICĂRILOR SOLICITATE3

1. DENUMIREAMODIFICĂRII: Modificari ale Anexei IV - planul financiar conform
pct.3, litera d)

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In data de 12.07.2021 Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc a primit bonusare

in valoare de 145.947,00 euro conform notificarii nr.221396/12.07.2021. Alocarea in cadrul planului

de masuri se va realiza respectand procentele precedent sumele fiind distribuite astfel:

a) sM 19.2 - 80,01% = 116.773,00 euro catre masuri din SDL, respectiv 51.773,00 euro catre Masura

M8/6B, 40.000,00 euro catre Masura M2/2B si 25.000,00 euro catre Masura M5/6A;

b) sM19.4 - 19,99% = 29.174 euro catre Cheltuieli de functionare si animare

Dupa alocarea propusa si dupa modificarea propusa la punctul 4, sumele din cadrul Anexei IV vor fi

urmatoarele:

sM19.2:

1. M7/6A va fi de 5.000,00 euro ( 100.000,00 euro- 95.000,00 euro);

2. M2/2B va fi de 200.000,00 euro ( 160.000,00 euro+ 40.000 euro);

3. M5/6A va fi de 830.000,00 euro ( 710.000,00 euro + 95.000,00 euro+ 25.000,00 euro);

4. M8/6B va fi de 741.648,00 euro ( 689.875,00 euro + 51.773 euro).

1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
2 numărul modificării solicitate în anul curent.
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
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sM 19.4: Cheltuieli de functionare si animare vor fi de 544.059,00 ( 514.885,00 euro + 29.174,00

euro)

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc are un buget mic pentru cheltuieli de

functionare si animare pentru perioada 2020-2023 de aceea am alocat 19,99% din bonusare catre

aceasta componenta si 80,01% catre masuri de finantare din cadrul SDL, respectiv masurile: M2/2B

- Instalarea tinerilor fermieri, M5/6A - Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice non

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

Prin aceasta alocare in sM 19.2 se vor finanta tipuri de activitati identificate ca fiind necesare in

teritoriul GAL si care contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice SDL. Nu sunt afectati

indicatorii de monitorizare asumati prin SDL.

b) Modificarea propusă

Modificarea planului de finantare dupa cum urmeaza:
PLAN DE FINANTARE
GAL Tinutul Argesul de Mijloc

VALOARE
SDL
COMPONE
NTAA si B

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație
TERITORI
U GAL

VALOARE
TOTALĂ
COMPONE
NTAA si B
(EURO)

709 60,317
2,574,768.0
0

BONUSAR
E

145,947.00

COMPONE
NTAA si B

PRIORITATE MĂSURA

INTENSITA
TEA
SPRIJINUL
UI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
PRIORITATE
(FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ (%)

Cresterea
viabilitatii
fermelor si a
competitivitati
i tuturor
tipurilor de
agricultura in
toate
regiunile si
promovarea
tehnologiilor
agricole
inovatoare si
gestionarea
durabila a
padurilor

M1/2A 50-70-90% 150,008

350.000,00 16,08%

M2/2B 100% 200.000,00

Promovarea
organizarii
lantului
alimentar,
inclusiv a
sectoarelor
de prelucrare
si
comercializar
e a
produselor
agricole, a

M4/3A 100% 50,000 50,000 2,29%
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bunastarii
animalelor si
gestionarii
riscurilor in
agricultura

Promovarea
incluziunii
sociale, a
reducerii
saraciei si a
dezvoltarii
economice in
zonele rurale

M5/6A 100% 830,000.00

1,776,648.00 81,62

M7/6A 90-100% 5,000.00

M8/6B 100% 741,648.00

M9/6B 80-100% 100,000

M10/6B 90-100% 100,000

Cheltuieli de funcționare și
animare

544,059.00 19.99%

TOTAL COMPONENTA
A si B

2,720,715.00

c) Efectele estimate ale modificării

Utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru implementarea SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare.

2. DENUMIREAMODIFICĂRII: modificare complexa, alocare financiara pentru masurile M2/2B, M5/6A si

M8/6B in urma bonusarii, conform pct. 2, litera b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In data de 12.07.2021 Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc a primit

bonusare in valoare de 145.947,00 euro conform notificarii nr.221396/12.07.2021. Alocarea in cadrul

planului de masuri se va realiza respectand procentele precedent sumele fiind distribuite astfel: sM

19.2 - 80,01% = 116.773,00 euro catre masuri din SDL, respectiv 51.773,00 euro catre Masura

M8/6B, 40.000,00 euro catre Masura M2/2B si 25.000,00 euro catre Masura M5/6A.

Alocarile suplimentare catre cele trei masuri enumaerate mai sus duc la indeplinirea celor doua

obiective prevazute in SDL: Obiectivul 1. Favorizarea competitivităţii agriculturii prin masura

M2/2B Instalarea tinerilor fermieri si Obiectivul 2: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă prin masurile

M5/6A Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole si M8/6B Investitii in crearea si

modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. De asemenea alocarile suplimentare vor dezvolta

teritoriul GAL atat prin facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi

cu accent pe reînnoiriea generaţiilor prin spijinirea tinerilor fermieri, dezvoltarea sectorului non
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agricol prin infiintarea de noi activitati economice, crearea de noi locuri de munca cat si spijinirea

sectorului public in rezolvarea unor necesitati din teritoriu.

Un argument in plus fata de cele relatate mai sus ar fi si acela ca aceste trei masuri au fost cele mai

solicitate pana in acest moment ( M2/2B -4 proiecte finantate si finalizate, M5/6A - 11 proiecte

finantate, M8/6B - 12 proiecte finantate).

b) Modificarea propusa

In cadrul masurii M2/2B se modifica cap. 9

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

 Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public neramburasabil din totalul cheltuielilor

eligibile este de 100% iar valoarea unui proiect va fi de 40.000 euro pentru exploatațiile între

12.000 S.O. și 29.999 S.O.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe,

astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului

de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi

verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. *Perioada de cinci ani se

aplică doar pentru sectorul pomicol.

Valoare finantare prevazuta: 200.000 euro

Avand in vedere si suma alocata pentru M5/6A din bonusare, respectiv 25.000 euro si realocarea

sumei de 95.000 euro de la masura M7/6A suma totala pentru masura M5/6A devine 830.000

euro in cadrul masurii M5/6A se modifica cap.9:

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Pentru proiecte de tip start-up:

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;

 Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție,

servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de

primă, în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de

afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de
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afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate

Valoare finantare prevazuta: 830.000 euro

6.In cadrul masurii M8/6B se modifica cap 6: Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Acţiuni eligibile

 Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor, precum şi a centrelor de tip

after-school, numai a celor din afara incintelor unităţilor şcolare în condiţiile în care acestea se

adresează grupurilor vulnerabile şi/sau romilor care vor fi integraţi în grupuri mixte pentru a se

evita segregarea

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul

primăriilor în condiţiile în care acestea nu au mai primit finanţare pentru o astfel de investiţie

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale

 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public

conform specificului local

 Infiintare/modernizare terenuri de sport

 Amenajare loc picnic

 Aplicatii electronice pentru oferirea de informatii in cadrul institutiilor publice

 Infiintare, amenajare cimitire

 Dotarea scolilor cu sisteme audio-video pentru scoala online

Si cap.9:

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.

Valoare finantare prevazuta: 741.648 euro

c) Efectele estimate ale modificării

Utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru implementarea SDL. Un tanar fermier instalat si dezvoltaarea
fermei rspective, doua noi activitati economice dezvoltate in teritriu, spijinirea a cel putin unei autoritati publice
in rezolvarea unei necesitati din teritoriu.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Nu se modifica indicatorii din SDL
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3. DENUMIREA MODIFICĂRII: modificare simpla, realocare financiara intre masura

M7/6A - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate si masura M5/6A- Sprijinirea

înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole conform pct. 1, litera b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Masura M7/6A a fost deschisa incepand cu anul 2017 in 4 apeluri de selectie: apel 1/2017 din data de

15.09.2017, apel1/2018 din data de 15.03.2018, apel1/2019 din data de 21.02.2019 si apel 1/2020 din

data de 13.03.2020. Masura nu a fost accesata, nu s-a depus nicio cerere de finantare. Consideram

necesara micsorarea sumei de la valoarea de 100.000,00 euro la 5.000,00 euro si alocarea diferentei

adica 95.000,00 euro catre masura M5/6A unde au fost depuse cele mai multe cereri de finantare.

Ambele masuri corespund Obiectivului 2: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de munca, aceleiasi

prioritati de dezvoltare rurala: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii

economice in zonele rurale si aceluiasi domeniu de interventie: 6A. Facilitarea diversificării, a

îmbunătăţirii şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.

Conform fisei masurii, respectiv cap. 5. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile, suma ramasa

dupa realocare, 5000 euro, poate fi solicitata pentru dotarea spatiilor de lucru pentru economia

sociala, comercializarea produselor non-agricole, aprovizionarea cu materiale pentru activitati

mestesugaresti, efectuarea de studii de piata, de imbunatatire a procesului de munca, a planului de

marketing, formarea profesionala a fortei de munca. Prin urmare reducerea valorii nerambursabile la

5.000 euro nu este un impediment in accesarea masurii M7/6B.
Conform tabelului din cap. IV:

Domenii de interventie Indicator de monitorizare

2A Numar de exploatatii/benef. sprijiniti -1
Nr. de locuri de munca infiintate -7

Numar tineri -3

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 -4

6A Nr. de locuri de munca infiintate -8

Număr de intreprinderi/ microintreprinderi create noi -2

Nr. de antreprenori sprijiniti-3

Nr. de societati economie sociala -1

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

Nr. de localitati sprijinite - 14

Nr. de locuri de muncă nou create -8

Nr. beneficiarilor din comunitatati minoritare - 200

Indicatorii stabiliti pentru domeniul de inteventie 6A sunt indepliniti pana in acest moment cu

exceptia ultimului, numar de societati de economie sociala - 1, care poate fi indeplinit prin infiintarea



sau sprijinirea unei societati de economie sociala.

b) Modificarea propusa

Valoarea de 95.000 euro din cei 100.000 euro ai masurii M7/6A se realoca pentru masura M5/6A.

Avand in vedere si suma alocata pentru M5/6A din bonusare, respectiv 25.000 euro suma totala

pentru masura M5/6A devine 830.000 euro.

Vaoarea finantare pentru M7/6A va fi de 5000 euro.

In cadrul masurii M7/6A se modifica cap.9, alin. 9.2:

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ponderea maximă a intensității sprijinului public

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte care privesc

implementarea economiei sociale și asigurarea funcționării. În cazul în care proiectul prevede numai

realizarea infrastructurii necesare, intensitatea sprijinului este de 90%.

Valoarea unui proiect va fi de maximum 5.000 euro (sumă nerambursabilă).

Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea beneficiarilor.

Valoare finantare prevazuta:5.000 euro

In cadrul masurii M5/6A se modifica cap.9:
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Pentru proiecte de tip start-up:

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;

 Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție,

servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de

primă, în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de

afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de

afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate

Valoare finantare prevazuta: 830.000 euro
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c) Efectele estimate ale modificării

Utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru implementarea SDL. Infiintare a doua noi societati economice
non agricole in teritoriul GAL, cel putin 2 locuri de munca nou create.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Nu se modifica indicatorii din SDL

4. .DENUMIREA MODIFICARII: Modificare legislativa si de administratie, Schimbarea
sumelor aplicate si ponderea acestora in Capitolul X - Planul de finantare al strategiei,
conform punctului 3, litera d).

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Avand in vedere modificarile fiselor masurilor prezentate mai sus prin realocari/alocari de sume
intre/pentru masuri se modifica si Capitolul X - Planul de finantare al strategiei.
Aceste modificari se realizeaza dupa ce toate masurile au fost deschise de cel putin 4 ori si conform

argumentelor enumerate mai sus.

b) Modificarea propusă

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei

Valoarea strategiei de dezvoltare locala pentru componenta A este de 2.064.979 euro, calculata in

functie de numarul de locuitori si suprafata dupa cum urmeaza:

60 317 locuitori x 19,84 euro = 1.196.689,28 euro

708,9 kmp x 985,37 euro = 698.528,79 euro

Total = 1.895.218 euro

Bonusare, componenta B suma de 679.550 euro.

Bonusare 145.947 euro

In cadrul strategiei au fost cuprinse 8 masuri care raspund in mod direct la 3 prioritati de
dezvoltare:

Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate

regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 350.008,00 euro

Ponderea prioritatii in cadrul 16,08%

In cadrul prioritatii au fost propuse masuri:

M1/ 2A Modernizarea exploataţiilor agricole

M2/2B Instalarea tinerilor fermieri

Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrarea a
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acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adaugate

a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte scurte de

aprovizionare

Alocarea pentru masura din cadrul prioritatii este de 50.000 euro.

Ponderea prioritatii in cadrul strategieii este de 2,29% In cadrul prioritatii a fost identificata o

singura masura:

M4/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a
produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 1.776.648,00 euro
Ponderea prioritatii in cadrul strategieii este de 81,62% .

In vederea indeplinirii prioritatii au fost propuse 5 masuri:

M5/6A Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole

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 marginalizate

c) Efectele estimate ale modificării

Vom raspunde solicitarilor din teritoriu: dezvoltarea sectorului privat prin infiintarea a noi intreprinderi,
sprijin pentru tienrii fermieri, dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare.

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: modificare complexa, conform pct. 2, litera b,

modificarea fisei masurii M4/3A -Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri

asociative

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Masura M4/3A a fost lansata in 4 apeluri de selectie: apel 1/2017 din data de 31.08.2017, apel 1/2018 din

data de 15.03.2018, apel 1/2019 din data de 15.02.2019 si apel 1/2021 din data de 09.03.2021. Intentionam,

pentru a indeplinii indicatorii, sa redeschidem dupa aprobarea modificarii SDL. In fisa masurii initiala

proiectul se desfasura pe o perioada de 3 ani cum fizic nu se mai poate intampla solicitam modificarea

perioadei de implementare la 2 ani.
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b) Modificarea propusa

Se modifica durata de implementare din 3 ani asa cum prevedea fisa initiala in 2 ani in cap.

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la

domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Prima fază include:

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul 1)

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1)

3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă

Toate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și definitivarea planului de

afaceri .

A doua fază include:

1. Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri (cooperativă/asociație

agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativei

2. Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 1)

3. Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 1- suprapus primului)

4. Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing (anul1 al

asociatiei/cooperativei)

c) Efectele estimate ale modificării

Posibilitatea implementarii proiectului pana la sfarsitul anului 2023.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Nu se modifica indicatorii din SDL

Manager GAL TAM,

Radu Mocanu
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