
Capitolul I - PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE– ANALIZA

DIAGNOSTIC

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 13 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. Comunele

Mărăcineni, Budeasa şi oraşul Ştefăneşti au graniţe comune cu reşedinţa judeţului Argeş – municipiul

Piteşti.

Suprafaţa totală: Teritoriului Ţinutului Argeşul de Mijloc se întinde pe o suprafaţă de 70890 ha1,

din care 32.044 ha (45,20%) este suprafaţă agricolă, luciul de apă ocupă 1.996 ha (2,81%), iar fondul

forestier ocupă 31.844 ha (44,92%).

Latitudine şi longitudine: NORD: 45 grade 13 minute latitudine nordică, SUD: 44 grade 51 minute

latitudine nordică, EST: 24 grade 57 minute longitudine estică, VEST: 24 grade 24 minute longitudine

estică.

Căi de comunicaţii: Datorită aşezării geografice, teritoriul are numeroase culoare de comunicaţii

care fac legătura între judeţele vecine: Vâlcea, Sibiu şi autostrada A1. Astfel, teritoriul are în perimetrul

său de comunicaţii 6 drumuri naţionale, legătură cu 2 europene şi cu Autostrada Bucureşti – Piteşti.

Teritoriul Argeşul de Mijloc este traversat de: DN7C: Piteşti – Curtea de Argeş, DN73C: Câmpulung –

Curtea de Argeş, DN73: Piteşti – Câmpulung,DN73: Râmnicu Vâlcea – Câmpulung, DN7: Bucuresti –

Pitesti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu, DN7: Bucureşti – Piteşti. Există legături directe cu DN67B Piteşti –

Drăgăşani, E81 Piteşti – Râmnicu Vâlcea, E574 Piteşti – Craiova şi A1 Bucureşti – Piteşti.Transportul

feroviar se poate realiza pe căile ferate Piteşti – Curtea de Argeş şi Goleşti – Câmpulung. De asemenea,

teritoriul are acces şi la calea ferată Bucureşti – Piteşti şi Piteşti – Costeşti, Piteşti – Craiova. Pe lângă

acestea, există numeroase drumuri judeţene şi comunale care fac legătura între toate punctele din

teritoriu.

Relief: În Ţinutul Argeşul de Mijloc predomină forma de relief deluroasă, împădurită. Dealurile

getice, care pornesc de la altitudini de 700 m, scad în înălţime în sud şi se pierd treptat într-o câmpie

înaltă cu altitudine de până la 200 m, fragmentată de o reţea densă de văi. Aceste prelungiri ale

dealurilor subcarpatice acoperite cu păduri de foioase dau un aspect de relief larg vălurit, cu spinări

netede, în marea lor majoritate transformate în suprafeţe arabile. Dealurile au culmi înguste, puternic

fragmentate, ocupând suprafeţe restrânse. O altă formă de relief întâlnită în teritoriu este lunca,

desfăşurată în culoare largi în special de-a lungul râurilor Argeş, Râul Doamnei, Topolog şi Vâlsan. Deşi

versanţii sunt destul de abrupţi în partea de nord a teritoriului, aceştia nu sunt afectaţi de procese

gravitaţionale majore. Singurele fenomene geo-dinamice existente în cuprinsul versanţilor sunt

prăbuşirile de teren care ocupă în general suprafeţe restrânse. Aflându-se între Podişul Getic şi Câmpia

Înaltă a Piteştilor, teritoriul are altitudini cuprinse între 700 m şi 200 m. Teritoriul Ţinutului Argeşul de

Mijloc este din punct de vedere al altitudinii o alternanţă perfectă între „deal-vale” „vale-deal” care

converg spre mijlocul judeţului Argeş.

Climă: Din punct de vedere climatic,teritoriul se încadrează în zona temperat continentală,

caracterizându-se printr-un regim termic moderat, influenţat de prezenţa unor fenomene de

întrepătrundere a elementelor climatice atât din direcţia muntelui cât şi din direcţia câmpiei. În

privinţa vânturilor, dominante sunt cele de la N şi N-E mai tot timpul anului şi primăvara cele de S-V.

Datorită aşezării între dealuri şi văi, teritoriul este ferit de fenomene naturale - inundaţii, căderi masive

de zăpadă sau temperaturi excesive. Clima din teritoriu favorizează dezvoltarea agriculturii, în special a

sectorului pomicol, legumicol şi zootehnic.

Tipuri de sol:Soluri silvestre brune şi brune gălbui cu grad variat de podzolizare. Tipurile de

soluri brune de pădure sunt suficient de bogate pentru vegetaţia forestieră reprezentată de păduri de

gorun şi de fag în amestec cu alte specii. Pe aceste soluri, acolo unde lipsesc pădurile, se pot amplasa cu



bune rezultate, plantaţii de pomi fructiferi, fâneţe şi chiar unele plante de cultură: cartof, trifoi,

porumb. Soluri silvestre podzolice pseudogleice în special în lunci. În lunca Argeşului solurile sunt de

categoria clasei a III-a – fertilitate mijlocie şi a IV-a – fertilitate slabă – pe platforma Cotmenei.

Solurile slab dezvoltate şi de luncă, alături de solurile erodate şi regosolurile se întâlnesc în lungul

văilor ce brăzdează interfluviile piemontane şi au această structură din cauza fragmentării reliefului,

precum şi intensităţii proceselor de denudare a versanţilor, care a dus la spălarea şi la eroziunea acestor

soluri pe pantele versanţilor. Aceste soluri sunt greu de recuperat şi de reintrodus în circuitul agricol.

Resurse naturale şi energetice: lemn: păduri de foioase pe tot teritoriul; pietriş, balast utilizate

în construcţii. In comuna Merişani se află Institutul de Metale Rare unde în anii 1990 se extrăgeau metale

rare ca: titan, magneziu, stronţiu şi uraniu; argile pentru olărit şi fabricarea de cărămidă: în zona

satelor Goleşti şi Poieniţa (Bălileşti) sau comuna Coşeşti; resurse forestiere pentru producerea de

cherestea, mobilă sau lemn de foc; reţeaua lacurilor de acumulare pe Râul Argeş: Lacul Zigoneni

(Comuna Băiculeşti), Lacul Vâlcele (Comuna Merişani), Lacul Budeasa (Comuna Budeasa), Lacul Goleşti

(oraş Ştefăneşti); petrol: Merişani, Băiculeşti; gaze naturale: Merişani; hidrocentrale electrice, în

comuna Băiculeşti, Merişani şi comuna Budeasa. Dincolo de acestea, păşunile şi făneţurile (cumulate

reprezentând 26,48% din suprafaţa agricolă a teritoriului) existente în teritoriu reprezintă o bună şi

considerabilă resursă pentru creşterea animalelor în actualele ferme şi dezvoltarea sectorului zootehnic

în viitor.

Vegetaţie:În acest areal, flora reprezintă un amestec de elemente montane cu cele de câmpie,

acestea alcătuind o vegetaţie variată de păduri, tufărişuri, fâneţe, vegetaţia predominantă fiind cea

caracteristică dealurilor din Podişul Getic. Zona forestieră alternează cu zonele agricole şi pajiştile

naturale şi/sau cultivate.

Hidrologie:Teritoriul este străbătut de o apreciabilă reţea de râuri şi pârâuri. Dintre acestea

enumerăm: Râul Argeş, străbate localităţile Băiculeşti, Merişani, Budeasa, Mărăcineni şi Stefăneşti.

afluentul său în teritoriu este Vâlsan strabate comunele Merişani, Mălureni şi Budeasa, Râul Doamnei

străbate comunele Miceşti, Mărăcineni şi Stefăneşti,Păuleasca, afluent pe dreapta al Râului Doamnei,

străbate comuna Mălureni,Râul Topolog strabate comuneleCiofrângeni, Poienarii de Argeş şi Morăreşti,

Râul Vedea împreună cu afluentul său Vediţa constituie artera hidrografică principală caracteristică

zonei Morăreşti, Bratia strabate comuna Bălileşti. Pe lângă reţeaua de râuri şi pârâuri din teritoriu sunt

mai multe heleştee, lacuri naturale şi lacuri de acumulare. Comunele Băiculeşti, Merişani şi Budeasa

precum şi oraşul Ştefăneşti au lacurile de acumulare Zigoneni, Merişani-Vâlcele, Budeasa şi Goleşti.

Populatie - demografie: Pe baza recensamantului populatiei din 2011 Tinutul Argesul de Mijloc

avea un numar de 60317 locuitori2. Densitatea populatiei calculata pe baza recensamantului populatie

din 2011 este de 85,08 loc/km2. Dinamica populaţiei teritoriului arată o creştere constantă începând din

anul 2002, dată fiind apropierea teritoriului de trei centre urbane din regiune – municipiul Piteşti,

Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea. Astfel, dacă în anul 2002 numărul total al populaţiei era de

aproximativ 58.000 locuitori, aceasta a crescut constant, ajungând la 60317 în anul 2011. La

inceputul anului 2016, conform datelor primite de la INS Arges si Valcea, numarul total al populatiei

era de 61292 locuitori, o crestere cu aproximativ 1000 locuitori. Ţinutul Argeşul de Mijloc se

încadrează în tendinţa de scădere a natalităţii la nivel naţional, însă creşterea continuă a populaţiei

este generată de migraţia internă, numărul persoanelor care se stabilesc cu domiciliul în localităţile din

teritoriu fiind mai mare decât al celor care pleacă cu domiciliul din teritoriu.

Populaţia pe etnii: Din punct de vedere al etniilor care conlocuiesc la nivelul teritoriului, se

constată o populaţie majoritar română şi existenţa comunităţilor de etnici romi ( rudari si ursari)

numărul acestora ajungând la un total de 2.009 persoane ( declarati la recensamantul 2011, in realitate

sunt mai multi, acestea nedeclarandu-se romi la ultimul recensamant)

Patrimoniu de mediu:Patrimoniul de mediu în ţinutul Argeşul de Mijloc este constituit din relieful

deluros, reţeaua hidrografică bogată, salba de lacuri de acumulare de pe râul Argeş ce constituie un

habitat prielnic pentru păsări aflate în migraţie sau stabilite şi alte zone a căror peisagistică este



deopotrivă spectaculoasă şi unică.

La nivelul teritoriului Ţinutul Argeşul de Mijloc se remarcă 4 Situri de Importanţă Comunitară3

şi 4 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică, în principal datorită lacurilor de acumulare de pe Râul

Argeş.

Situri de Importanţă Comunitară şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică în Ţinutul Argeşul de

Mijloc: ROSCI0354, Platforma Cotmeana- com. Moraresti si Milcoiu ROSCI0326 Muscelele Argeşului -

com. Balilesti şi ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş - com. Băiculeşti, Budeasa, Merişani şi

orasul Ştefăneşti.

Există însă în teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc şi arii protejate de interes local cu valoare

peisagistică deosebită, protejate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Argeş. Un exemplu este “Parcul

Florica” din Ştefăneşti.

Patrimoniul arhitectural şi cultural: Patrimoniu cultural imobil (patrimoniu construit): În

teritoriul Ţinutului Argeşul de Mijloc se regăsesc 132 monumente istorice, din totalul de 1023

monumente înregistrate la nivelul judeţului Argeş. Dintre cele 132 monumente, 87 sunt de categoria A

(de importanţă naţională şi universală) şi 45 de monumente sunt de categoria B (de importanţă locală).

O parte sunt monumente religioase (mănăstiri, biserici, chilii, clopotniţe, cruci de piatră), dar

remarcabile pentru teritoriu sunt mai ales monumente de arhitectură civilă (predominând ansamblurile

şi conacele boiereşti şi casele memoriale ale oamenilor de cultură).Patrimoniu cultural mobil (muzee,

arhive şi colecţii) este bine reprezentat în teritoriu, în special prin Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii

Goleşti şi Centrul Cultural Brătianu.

Arhitectura rurală : Din punct de vedere al arhitecturii populare, teritoriul Ţinutului Argeşul de

Mijloc combină arhitectura musceleană (casă cu elevaţie ridicată pe un soclu plin, verandă pe goluri cu

arcaturi de legătură între stâlpi) cu arhitectura de câmpie (casă joasă cu prispă, traforuri în lemn şi

decoraţie în tencuială).

Ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale: În ceea ce priveşte ocupaţiile tradiţionale ale populaţiei

din teritoriu, distingem, ocupaţiile principale (agricultura şi creşterea animalelor, ocupaţii de bază care

asigură venitul principal al gospodăriei) şi ocupaţii secundare sau anexe: tesut si cusaturi manuale ( com.

Malureni, Balilesti si orasul Stefanesti), impletituri din nuiele ( com. Malureni, Micesti, Merisani) dogarit

( com. Malureni, Cosesti, Balilesti), tâmplăria şi prelucrarea lemnului ( com. Merisani, Balilesti si orasul

Stefanesti), arderea cărămidei şi confecţionarea teracote ( com. Baiculesti).

Obiceiurile şi tradiţiile locale: cele mai cunoscute obiceiuri şi tradiţii locale sunt cele legate de

Crăciun şi Anul Nou (precum florile dalbe, capra, steaua, pluguşorul şi colindul), Focul din Noaptea de

înviere şi Focul lui Sumedru, Măcinicii sau Sântoaderul. De asemenea în zonă se organizează o serie de

târguri şi festivaluri cum ar fi: Festivalul Căpşunelor, organizat de către Institutul de Cercetare şi

Dezvoltare Pomicolă Mărăcineni şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Argeş.

In teritoriu se gasesc doua comune incluse in Zone sarace4 pentru care indicele de dezvoltare

umana ( IDUL) are valori mai mici de 55: comuna Malureni, jud. Arges 45,69 si comuna Milcoiu, jud.

Valcea 54,09.

Economie locală: Poziţionarea teritoriului în vecinătatea municipiului Piteşti care este pol de

creştere economică justifică dezvoltarea recentă a sectoarelor industrial şi comercial. Industria este

domeniul care angajează cea mai mare parte a populaţiei, urmată de comerţ, construcţii şi transport.

Localităţile care însumează cea mai mare populaţie salariată sunt cele limitrofe municipiului Piteşti:

Ștefăneşti şi Mărăcineni. Aceste localităţi sunt predominant industriale şi arată o scăzută dependenţă

faţă de activităţile agricole în raport cu celelalte sectoare de activitate. În ansamblu, situaţia populaţiei

salariate la nivelul teritoriului Ţinutul Argeşul de Mijloc se situează în media zonelor rurale din România.

Localităţile cu cel mai mic număr de salariaţi sunt Ciofrângeni, Poienarii de Argeş şi Bălileşti.

Agricultură practicată în ţinutul Argeşul de Mijloc este una de subzistenţă. În marea majoritate a

cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu, în aşa numitele ferme de

subzistenţă sau semisubzistenţă. Rentabilitatea şi competitivitatea în agricultură sunt scăzute. În



prezent, majoritatea agricultorilor muncesc doar pentru nevoile de consum propriu. Din suprafaţă de

70890 ha aproximativ 50% reprezinta suprafata agricola, din suprafaţa aceasta aproximativ 60%, este

ocupată de păşuni şi fâneţe, lucru firesc dacă ne gândim la poziţionarea geografică a teritoriului. Acest

lucru exprimă un potenţial ridicat pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. În zona de centru şi sud a

teritoriului, mai ales pe albiile râurilor Argeş, Topolog, Doamnei există plantaţii de pomi fructiferi în

special pruni, vişini, peri, nuci - lucru care contribuie în mod clar la creşterea potenţialului de

dezvoltare a teritoriului.Terenurile sunt fărâmiţate excesiv. Majoritatea covârşitoare a exploataţiilor

agricole din Ţinutul Argeşul de Mijloc au dimensiuni mici şi nu pot face faţă cerinţelor pieţei: peste 70%

dintre exploataţiile agricole au sub 1 ha şi doar 20% din totalul acestora sunt între 1-3 ha. Exploataţii

mai mari de peste 5 ha reprezintă doar 2% din totalul exploataţiilor pe teritoriu. De precizat este că doar

una singură depăşeşte 100 de ha şi anume, arenda din Ştefăneşti, restul încadrându-se în 15-30 ha.

Exploatarea terenurilor agricole se face în majoritatea cazurilor privat, în cadrul fermelor familiale.

Ţinutul de faţă nu are experienţă semnificativă în ceea ce priveşte exploataţia în arendă, asociaţie,

cooperativă sau composesorat. La nivelul teritoriului de faţă, cea mai mare pondere a culturilor pe

suprafeţele arabile este cea a culturilor de porumb şi grâu. Pe locul doi în ceea ce priveşte suprafaţa

cultivată se află livezile de pomi fructiferi. Pe suprafeţe mai mici se cultivă plante furajere, ovăz,

cartofi, legume proaspete şi zarzavat de grădină. Culturile obţinute sunt folosite în mare parte

pentru consum local, cantităţile fiind prea mici pentru a intra pe piaţa naţională sau internaţională de

tranzacţionare a acestor produse agricole. Cea mai bună valoare a producţiei agricole o au plantaţiile

de pomi fructiferi şi legumele în spaţii protejate (sere, solarii). Din păcate şi acestea fie înregistrează

o productivitate scăzută, fie se regăsesc pe suprafeţe reduse.

Creşterea animalelor:Comparativ cu anul 2002 ca an de referinţă, la nivelul teritoriului se

înregistrează scăderi ale efectivelor de animale la aproape toate categoriile. De remarcat scăderile

în cazul efectivului de bovine, ovine şi păsări. Singurele creşteri sunt înregistrate la categoria porcine.

Turism:În raport cu potenţialul turistic al judeţului Argeş, turismului în Ţinutul Argeşul de Mijloc

s-a dezvoltat ca turism de nişă, de proximitate care serveşte turiştilor aflaţi în tranzit sau turiştilor

proveniţi din reşedinţa de judeţ - Municipiul Piteşti.

Educatie: Datele colectate din teren arată că infrastructura de educaţie a Ţinutului este

reprezentată de: 60 unităţi preşcolare; 44 unităţi pentru nivelul primar,29 unităţi gimnaziale si 2 Grupuri

şcolare din care Liceul tehnologic Ştefăneşti (învăţământ liceal) şi Liceul Tehnologic Maracineni.

Sanatate: Repartiţia unităţilor de asistenţă şi îngrijire a sănătăţii este uniformă la nivelul ariei

investigate, dar numărul lor este insuficient.Există un puternic deficit de cadre medicale în aria

investigată. Deficitul menţionat este suplinit prin apelarea specialiştilor din oraşele apropiate.

Există terenuri de sport, însă marea majoritate aparţin şcolilor. Cămine culturale ( 27) în marea

majoritate a localităţilor, dar au o stare necorespunzătoare şi de asemenea destinaţie neadecvată.

Locuri de joacă, parcuri slab reprezentate.

Resursele umane existente la nivelul primăriilor din ţinut au participat la cursuri de formare

profesională în vederea dezvoltării competenţelor: management de proiecte, management financiar,

relaţii publice etc. Există la nivel de ţinut ong-uri cu activităţi intense în zonă.



CAPITOLUL II: Componența parteneriatului

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%.

Partenerii publici sunt administraţii publice locale,institutul de
cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi o şcoala gimnazială. Sectorul public
este minoritar in cadrul parteneriatului, interesul acestuia este sa dezvolte infrastructura
la scară mică pentru sustinerea sectoarelor social, cultural, economic.

Sectorul privat este majoritar în cadrul parteneriatului şi este reprezentat de 23 de
agenţi economici, care reprezintă 46,94% din componenţa GAL-ului. Interesul acestuia
este dezvoltarea mediului de afaceri prin diversificarea şi dezvoltarea activităţilor
agricole şi nonagricole. Sectorul privat şi-a arătat interesul pentru dezvoltarea domeniilor:
activităţi de producţie (prelucrarea lemnului, fabricarea produselor lactate, fabricarea
produselor de panificaţie, producţie în domeniul tâmplăriei şi dulgheriei), activităţi
meşteşugăreşti (prelucrarea manuală a lemnului), furnizarea de servicii(construcţii,
inginerie, întretinerea şi repararea autovehiculelor, creşterea animalelor, morarit,
comerţ, activităţi agricole şi servicii auxiliare pentru producţia vegetală şi animală etc).
Implicarea sectorului privat in dezvoltarea teritoriului consta in cresterea viabilitatii
exploatatiilor şi a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura, promovarea organizarii
lantului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstarii
animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultură, promovarea incluziunii sociale,
reducerea sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.Reprezentanții sectorului
economic sunt foarte bine reprezentați activând in domenii diferite precum agricultură,
prelucrare material lemnos, comerţ, construcţii.

Societatea civilă este reprezentată de 10 organizatii neguvernamentale, acesti
parteneri reprezentând 20,40% din component GAL. Activitatea acestor asociatii vizeaza
diferite domenii de interes cum ar fi: dezvoltarea comunitară, economie sociala,
protecţia mediului, asociaţii romi, asociatii fermieri. Interesul acestor organizatii
reprezinta necesitatile din zona GAL si au aparut ca o consecinta fireasca in evolutia si
dezvoltarea economica. Problemele de mediu, dezvoltarea comunitara, sprijinirea si
dezvoltarea culturii antreprenoriale si activitatii de asistenta sociala reprezinta sfera de
interes pentru organizatiile nonguvernamentale din parteneriat. Reprezentatii societatii
civile sunt puternic implicati in viata comunitatilor locale si au o experienta bogata in
desfasurarea activitatilor specifice, aceast fapt ii face sa fie parteneri viabili si activi în
functionarea parteneriatului . Activitatile acestor parteneri au obiecte de activitate in
concordanta cu specificul teritoriului. Toate organizatiile din teritoriu au derulat diverse
proiecte care au obtinut finantari in cadrul unor programe nationala si europene,
activitatile acestor proiecte sunt in concordanta cu obiectivele GAL .

Minoritățile etnice - romii- sunt reprezentante de Asociația Comitetul European
al Romilor Kristinieni, în timp asociațiile de fermieri sunt reprezentante de Asociatia
Fermierilor Moraresti, Agricola Dealul Obrejanului - Moraresti.

Organizația de mediu este prezenta în teritoriu prin Fundația Eco Montan 2000.
Organizatia pentru tineri este prezenta in teritoriu prin Asociatia Initiative si

Proiecte pentru Tineret Imago Mundi- com. Malureni, jud. Arges.
ONG/ FIRMAprezenta la nivel județean: Fundația ECO MONTAN 2000 - cu sediul in Curtea de
Arges, SC ARIBEL TOP ROM SRL- cu sediul in Curtea de Arges si SC FERMA DE AFINI VMB SRL cu
sediul in Pitesti( procent 6,12%).
Fundatia ECOMONTAN 2000 are sediul in municipiul Curtea de Arges dar zona aleasă, prin



CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)

PUNCTE TARI

TERITORIU:Caracteristici geografice–

Izolare–Deservire–Infrastructură+Centr

e de interes–Patrimoniu–Cultură– Mediu

înconjurător

-Altitudini ce variază între 200-700 m,

diversitate relief ( predominant deal

propice pomiculturii şi viticulturii dar si

campie si lunca propice culturii de

legume şi cereale, bonitatea terenurilor

este propice agriculturii)

- 5 lacuri de acumulare

-teritoriul are zonă de influenţă în două

judeţe: Argeş şi Vâlcea

-Amplasarea teritoriului în apropierea

polilor urbani Piteşti, Rm. Valcea, Curtea

de Arges, Mioveni

- retea rutiera si feroviara dezvoltata

-Resurse forestiere

-Notorietatea din punct de vedere al

peisajului, reliefului şi reţelei de

comunicaţii

-Bogatiare surselor naturale şi

energetice: lemn, petrol, gaze naturale,

balast şi nisip

-3 Arii protejate avifaunistice

-4 situri de importanţă comunitară

-resurse umane specializate în

protejarea sit-urilor comunitare şi a

ariilor protejate

-Servicii de salubrizate în toate

localităţile teritoriului

-Anual, la nivel de teritoriu sunt derulate

acţiuni de protejare a mediului

Patrimoniu arhitectural şi cultural

-Un patrimoniu arhitectural bogat - în

teritoriu se regăsesc 132 monumente

istorice,87 de monumente din teritoriu

sunt de categoria A şi 45 de categoria B

-Meşteşuguri specifice care pot fi

valorificate (împletituri de nuiele,

cioplitură în lemn, lingurari, potcovari,

fierari, tâmplari, şelari, olari)

-Existenţa, notorietatea şi activitatea

Muzeului Goleşti, Muzeu al Viticulturii şi

Pomiculturii, de interes naţional

-Există sărbători locale în majoritatea

PUNCTE SLABE

TERITORIU: Caracteristici geografice –

Izolare–Deservire–Infrastructură+Centr

e de interes –Patrimoniu –Cultură –

Mediu înconjurător

-Potenţial geografic insuficient

valorificat

-Cadrul natural afectat în unele cazuri

principala cauză fiind exploatarea

resurselor naturale

-Starea precară a infrastructurii de

transport

-Explotarea necorespunzatoare a

resurselor naturale

-Apele menajere uzate nu sunt

administrate conform

-La nivelul localităţilor din teritoriu

deşeurile nu sunt colectate selectiv

-Responsabilitatea ecologică redusă în

mediul rural

-Activităţi industriale poluatoare -

prelucrarea lemnului, exploatarea

resurselor energetice

Patrimoniu arhitectural şi

cultural

-Monumentele nu sunt întreţinute

corespunzător

-Degradarea unor construcţii de tipul

caselor cu arhitectură veche

-Conştientizarea slabă de către APL a

problematicii privind propriul

patrimoniu local

-Insuficiente activităţi şi proiecte

culturale

-Dispariţia, furtul şi distrugerea unor

monumente istorice

-Lipsa marcajelor şi a panourilor de

semnalizare a monumentelor istorice

-Lipsa politicilor locale de corelare a

patrimoniului de mediu, patrimoniului

cultural şi potenţialul turistic

-Pierderea importanţei căminelor

culturale ca spaţii de emanaţie culturală

-Se pierd treptat meşteşugurile locale,

cele rămase nu sunt exploatate

-Lipsa unor evenimente culturale care să

fie legate de numele unor obiective

turistice



CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție

Obiectiv de

dezvoltare

Obiectiv

transversal

Priorităţi de

dezvoltare

rurală

Domenii de

intervenţie

Măsuri Indicatori

de

rezultat

Obiectivul 1.

Favorizarea

competitivităţi

i 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

exploataţ

ii

agricole/

Benefici

ari

sprijiniţi

Promovarea

organizării

lanţului

alimentar,

inclusiv a

sectoarelor de

prelucrare şi

comercializare

a produselor

agricole, a

bunăstării

animalelor şi

gestionării

riscurilor in

agricultură

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 scurte de

aprovizionare.

M4/3A

Sprijin pentru

înființarea și

dezvoltarea de

structuri

asociative

Cheltuieli

publice

totale

Locuri de

munca

create

Cheltuieli

publice

totale

Locuri

de muncă

create

Obiectivul 2:

Obţinerea unei

Promovarea

incluziunii

6A. Facilitarea

diversificării, a

M5/6A

Sprijinirea

Cheltuieli

publice



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor

Denumirea masurii/ Codul masurii: Modernizarea exploataţiilor agricole/ M1/2A

Tipul masurii: Investitii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele

transversale şi a complementarităţii

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT:

 Existenţa de exploataţii agricole fărâmiţate;

 Existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol neexploatat;

 Slaba informare a fermierilor cu privire la posibilitatea accesării măsurii care permit

îmbunătăţirea managementului exploatatiilor agricole;

 Slaba prezenţă pe piaţă a produselor agricole obţinute din teritoriul GAL;

 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţiunte în exploataţii din cauza

strategiilor de marketing deficitare;

 Agricultura practicată este în mare parte una de subzistenţă,terenuri agricole excesiv

fărâmiţate;

 Productivitate agricolă scăzută datorită dotării şi tehnicilor rudimentare;

 Lipsă reţea de desfacere, comercializare la nivel de teritoriu.

1.2. Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii agriculturii

1.3.Obiectivul/Obiective specifice ale măsurii

 îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivităţii sectorului agricol,

 diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea

sărăciei

 dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice crearea de locuri

de muncă

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013

P2- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în

toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a

padurilor

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013

Articolul 17

Investiții în active fizice

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile

care:

(a) ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate al exploatației agricole;

(b) vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac

obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești;rezultatul

procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;

c) vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și

ameliorarea terenurilor, și furnizarea și economisirea energiei și a apei;

1.6.Măsura contribuie la domeniul de intervenţie: 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

1.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie

la inovare şi protecţia mediului

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: M3/ 3A Procesarea produselor agricole si M2/2B

Instalarea tinerilor fermieri.Beneficiarii directi ai masurii M1/2A- persoane fizice autorizate

infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sunt si beneficiari

directi ai masurilor M2/2B respectiv M3/3A. De asemenea aceasta masura are aceiasi beneficiari

indirecti ca si masurile M2/2B si M3/2B respectiv populatia din mediul rural si mediul urban,

potentiali clienti/consumatori ai produselor agricole. In criteriile de selectie pentru toate cele trei

masuri au prioritate proiectele in care solicitantul a initiat sau va initia procedura pentru obtinerea

certificarii de produs traditional.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:

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

M6/6A Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

2.Valoarea adăugată a măsurii:

Măsura contribuie la:

- stimularea agriculturii ca activitate economică din teritoriul GAL

- dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de know-how;

- crearea de noi locuri de munca;

- stimularea activităţilor economice noi din cadrul serviciilor pentru populaţie ori pentru

alte activităţi non-agricole din teritoriul GAL.

- creşterea productivităţii agiculturii

3.Trimiteri la alte acte legislative:

Legislație UE R (UE) Nr. 1303/2013

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai

R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE

privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu

privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de actualizare.

Legislație națională

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Legea nr. 1/2005

Ordonanța Guvernului nr. 37/2005

Ordinul nr. 119/2014

Ordinul 10/2008

Ordinul 111/2008

Ordin 57 din 2010

Ordonanta 226/2015

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi:

Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale (înfiinţate



în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în nume colectiv – SNC ;Societate în comandită simplă – SCS;Societate pe

acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA ;Societate cu răspundere limitată –

SRL ;Societate comercială cu capital privat

Institutele de cercetare

Societate agricolă

Societate cooperativă agricolă

Cooperativă agricolă

4.2.Beneficiarii indirecţi:

Persoanele active aflate in cautarea unui loc de munca.

Comunităţile în care se implementează proiectele prin creşterea valorii impozitului

colectat la bugetul local, fonduri ce vor putea fi folosite pentru modernizarea şi infiintarea

infrastructurii de bază şi a serviciilor.

Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai

produselor agricole

5.Tip de sprijin (conform R(CE) nr. 1407/2013)

Sprijinul se va acorda sub formă de

- Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului:

 Valoarea maximă a unui proiect este de 100000 euro.Intensitatea sprijinului

nerambursabil este de 50% si se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, 90%

în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul

fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de

finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei

cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

 Proiectelor integrate;

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art.

13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la:

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și

racordarea fermei la utilități;

Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte

cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;



Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita

valorii de piaţă a bunului respectiv;

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în

cadrul unui lanț alimentar integrat;

Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi

perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor

eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor

fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile

standarde** (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul

modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6);

Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,

drepturi de autor, mărci.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

Cheltuieli neeligibile specifice:

Achiziţia de clădiri;

Construcția și modernizarea locuinței;

Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante

anuale și plantarea acestora din urmă;

Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrarile

aferente înființării acestor culturii);

Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.

7.Condiţii de eligibilitate pentru proiecte de investitii:

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie implementate pe

teritoriul GAL-ului;

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul GAL;

 Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

 Obiectivul trebuie să se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati

sprijinite prin masură;

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu sanse de imbunatatire a

performantelor economice asa cum este prevazut in analiza SWOT din PNDR 2014-2020.

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin

sub – măsură;

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei

tehnico-economice;

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se

vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE)

nr.1305/2013);



 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit

obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);

Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Legături cu alte

prevederi legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță

alimentară;

8. Criterii de selecţie

Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional;

Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici şi medii;

Principiul potențialului agricol al zonei; Principiul sectorului prioritar conform analizei

socio-economice precum: sectorul zootehnic ( bovine, suine și păsări) și vegetal (pomicultură,

cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv

producere de material saditor); Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv

combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu

procesarea și/sau comercializarea producției obținute; Principiul asocierii fermierilor, care

dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de

producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;Principiul nivelului de calificare

în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 150.008 euro/proiect

Valoare finantare prevazuta: 150.008 euro.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100000 Euro.

10. Indicatori de monitorizare

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi

Cheltuieli publice totale

Numărul total de locuri de muncă create

Denumirea masurii/ Codul masurii: Instalarea tinerilor fermieri / M2/2B

Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele

transversale şi a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT

 Existenţa de exploataţii agricole fărâmiţate;

 Existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol neexploatat;

 Slaba informare a tinerilor cu privire la posibilitatea accesării măsurii care permite

îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivităţii sectorului agricol;

 Creşterea competitivităţii exploataţiilor preluate de tinerii fermieri în vederea

dezvoltării unui management competitiv şi crearea unor lanţuri scurte de aprovizionare;

 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţiunte în exploataţii din cauza

strategiilor de marketing deficitare

 Tinerii părăsesc comunităţile rurale, fie în favoarea mediului urban din apropiere care



oferă mai multe oportunităţi de dezvoltare personală decât comunităţile rurale, fie părăsesc

România în favoarea altor state mai dezvoltate, în special din vestul Europei

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii agriculturii

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii

agricole în vederea;

 îmbunătăţirii managementului şi creşterii competitivităţii sectorului agricol;

 posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în teritoriul GAL să se instaleze ca

şefi/manageri ai exploatației;

 încurajarea tinerilor şi a familiilor de a-şi desfăşura activitatea în mediul rural, ca

manageri de exploataţii agricole, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei teritoriului

GAL

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:

P2- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate

regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Articolul 19.

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:

(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:

(i) tinerii fermieri

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie: 2 B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a

unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special a reînnoirii generaţiilor

1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie

la inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu M3/3A Procesarea

produselor agricole si M1/2A Modernizarea exploataţiilor agricole. Beneficiarii directi ai masurii

M2/2B- persoane fizice autorizate infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile

ulterioare sunt si beneficiari directi ai masurilor M1/2A respectiv M3/3A. De asemenea aceasta

masura are aceiasi beneficiari indirecti ca si masurile M1/2A, M3/3A respectiv populatia din mediul

rural si mediul urban, potentiali clienti/consumatori ai produselor agricole. In criteriile de selectie

pentru toate cele trei masuri au prioritate proiectele in care solicitantul a initiat sau va initia

procedura pentru obtinerea certificarii de produs traditional.

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;

- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;

- stimularea realizării lanţurilor scurte alimentare prin procesarea unei părţi din

producţia obţinută;

- încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea ce va

crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

- măsura contribuie la păstrarea și promovarea identității locale si la valorificarea

produselor tradiționale prin participarea la diverse acţiuni în cadrul comunelor



- măsura contribuie la protecția mediului şi la schimbările climatice prin amenajări de

depozitare și gestionare a gunoiului de grajd

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţie UE

R (UE) nr. 1307/2013

R (UE) nr. 1310/2013

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a

întreprinderilor mici şi mijlocii;

R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

R (UE) nr. 1303/2013 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr.

1303/2013;

R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.

Reg. (UE) 1305/2013,

Reg. (UE) nr. 807/2014

Legislaţie Naţională

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu

modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi

completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL

 Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020

Ordonanta 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor

programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi:

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de

Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;

- asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în

baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.



4.2. Beneficiarii indirecţi

Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai produselor

agricole, unitati de procesare .

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor

prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de

Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante

pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectulelor trebuie să fie implementate

pe teritoriul GAL-ului;

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul GAL;

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi

întreprinderilor mici;

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între

12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una

dintre următoarele condiții:

 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire

sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație

de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile

eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni

de la data deciziei de acordare a sprijinului;

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la

data instalării;

Alte angajamente

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent

de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul

finalizării implementării planului de afaceri);

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va

prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de

mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Investitie in dotarea fermei şi/sau achiziţionarea de teren în procent de minim 40% din valoarea



primei transe

8. Criterii de selecţie

 Se vor puncta suplimentar proiectele in care solicitantul a initiat /va intia

procedura pentru obtinerea certificarii de produs traditional;

 Pentru suma nerambursabilă acordată se vor puncta suplimentar proiectele care

respectă principiul creării de noi locuri de muncă astfel: pentru minim 40.000 Euro sprijin

nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat

Se vor puncta suplimentar proiectele prin intermediul cărora se vor realiza lanţuri scurte

alimentare de tipul producţie-procesare-comercializare

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 9.1. Justificare

Beneficiarii măsurii sunt tinerii fermieri care se instalează pentru prima data manageri de

exploataţii şi care necesită sprijin pentru începerea şi dezvoltarea activităţii economice, cât şi

pentru crearea contextului necesar realizării de noi locuri de muncă. În acest context intensitatea

sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit,

cu menţiunea că implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult

nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului şi solicitantul se angajează să devină fermier

activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării.

10. Indicatori de monitorizare:

Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite.

Cheltuieli publice totale

Numărul total de locuri de muncă create
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Denumirea măsurii/Codul măsurii: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri

asociative /M4/3A

Tipul măsurii: servicii

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

În urma analizei relației dintre exploatațiile de subzistenta si semi-subzistență cu piața, se

impune, o mai buna valorificare a producției agricole. În contextul în care asocierea a constituit o

pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistență în ferme familiale comerciale,

această măsură este extrem de importantă. Așadar, creșterea competitivității este condiționată de

valorificarea pe piață a unor produse agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ și

cantitativ. Adaptarea producției la cerințele pieței poate fi accelerată semnificativ de asocierea

producătorilor agricoli, care are drept consecință conștientizarea acestora asupra importantei

aplicării unor tehnologii de producție unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau

comerțului cu ridicata.

În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în agricultură

(asociații, cooperative). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie de sprijin individualizat -

pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația devine

suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic. Acest sprijin poate veni din partea unor

organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală (un proces de

incubare de start-up-uri asociative).

Suplimentar, pentru înțelegerea anvergurii eșecului de politici publice și de piață (context)

este importantă menționarea următoarelor aspecte:

- Numărul mic de Grupuri de Producător (asocieri mature în agricultură) ce au accesat Măsura

142 ”Înființarea grupurilor de producători”: 21 de GP și 6 organizații de producători în sectorul

legume-fructe.

- În sectorul cooperatist la nivelul anului 2011 erau 2566 de cooperative din care 52% în mediul

rural. Numărul lor s-a redus cu aproximativ 24% față de 2005. Ce mai mare scădere au înregistrat-o

cooperativele din sectorul primar ajungând la aproape jumătate, de la 1287 la 717;

- Dificultăți majore pentru micii producători de a fi competitivi pe piață și a accesa piețe de

volum care să le permită dezvoltarea;

- Dualitatea modului de gestionare a suprafeței agricole: jumătate din SAU este gestionată de

exploatațiile agricole de tip comercial, eficiente și competitive;

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple la

nivel socio - economic în mediul rural), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea pentru

producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste componente, poate crește

șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate modifica structura ecosistemului agriculturii

românești.

Având în vedere această problemă și urmările benefice date de rezolvarea ei, se constată

necesitatea majoră a unei măsuri de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor astfel de

structuri.

În lumina acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două faze, delimitate de



momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri matur,

viabil ce urmează să fie validat de piață.

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)

Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, important fiind să fie înțelese ca

un tot, și nu separat.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) 1305/2013:

Favorizarea competitivității agriculturii;

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv

crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii :

Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care sa permită gospodărirea durabilă a

terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și

modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole, contribuind

astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:

- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg.(UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor

primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al

organizațiilor interprofesionale. Organizarea intr-o forma asociativa presupune actiuni de promovare

ce determina cresterea vizibilitatii producatorilor si implicit cresterea profitului acestora.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: inovare și protecția

mediului in acest sens structura asociativa nou infiintata va milita pentru producerea produselor

ecologice si folosirea de energie regenerabila pentru producerea acestora.

Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu M1/ 2A Modernizarea

exploataţiilor agricole si M2/ 2B Instalarea tinerilor fermieri. Beneficiarii indirecti ai masurii M4/3A

sunt beneficiarii directi ai masurilor M1/2A respectiv M2/2B acestia devenind membrii fondatori sau
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simpli asociati in cadrul cooperativelor agricole/ societati agricole infiintate prin intermediul acestei

masuri.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M8/6B Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii

de baza la scara mica

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

- Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe

asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare pentru

membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc);

- Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 SO);

- Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață;

- Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;

- Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse românești,

proaspete și sănătoase).

Masura contribuie la reducerea saraciei si crearea de locuri de munca pentru ca prin cresterea

valorii adaugate a produselor agricole, prin promovare se mareste productia ceea ce duce la profit si

necesitate de creare noi locuri de munca.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE:

Reg. (UE) 1305/2013

Legislație Națională:

Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu

modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și

modificările ulterioare;

Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si modificările

ulterioare;

OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

ONG-uri, înființate conform legislației în vigoare.

Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei structuri

asociative de tip:

• Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele

propriilor membri;

• Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;



• Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe

teritoriul G.A.L.;

Beneficiarii indirecți:

Fermieri persoane fizice de pe teritoriul G.A.L., înregistrați în registrul agricol al primăriilor

comunei de reședință;

Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale (înființate în baza

O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.

Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63

ale R(UE) nr. 1305/2013.

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

Acțiuni de înființare (premergătoare): analize a potențialului de producție, elaborare studii de

piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea documentelor

constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare, facilitare comunitară, activități

demonstrative.

Acțiuni de creștere a capacității: organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor

asociative; organizare vizite de studiu; consultanță în diversificarea produselor și serviciilor;

creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; consultanță în crearea de noi

parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; consultanță tehnică

și juridică;

Acțiuni de promovare: elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative;

organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe; elaborarea

de suporturi de curs; crearea de marcă.

Acțiuni de funcționare: monitorizarea și raportarea periodică; elaborare strategii de

promovare și planificare strategică pentru funcționare; consultanță financiară (dezvoltarea unui

model de gestiune adaptat); consultanță în atragerea de fonduri.

Acțiuni neeligibile:- achizitie teren

Costuri eligibile:

- onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport);

- cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport

participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; materiale de informare și promovare;

închirierea de echipamente necesare; închirierea de spatii pentru susținerea acțiunilor;

- onorariu personalului dedicat structurii asociative;

- costuri administrative aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric etc);

- alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare și facilitare;

- elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață,

conceptul de marketing etc.;

- costurile de funcționare a cooperativei/asociației agricole nou înființate se efectuează după

semnarea contractului) - maxim 20% din proiect.

Cheltuieli neeligibile: - comisioane bancare, acizitii teren

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,



Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7.Condiții de eligibilitate

- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

- Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislația în vigoare în

România; are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; dispune de personal

calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute; dispune de

capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților; nu este în stare de faliment ori

lichidare; şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări

sociale către bugetul de stat;

8. Criterii de selecție

Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux operațional

complet);

Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor;

Dezvoltarea profesionala și implicare (asigurarea sustenabilității post-proiect);

Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL.;

Dezvoltare de lanț scurt (abordare de marketing);

Implementarea eficientă și accelerată a proiectului.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul

cheltuielilor eligibile.

Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri): 15.000 Euro

Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilității, auto sustenabilitate): 35.000 Euro

Valoare finantare prevazuta: 50.000 euro.

Suma maximă alocată unui proiect este de 50.000 Euro, suma totală alocată măsurii este de

50.000 Euro.

10. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 50.000 Euro

Numărul total de locuri de muncă create: 1

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de

producători: 10

Denumirea masurii/ codul masurii: Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole

/ M5/6A

Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal şi

a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT:

Lipsa locurilor de muncă la nivelul teritorilui GAL

Migrarea populaţiei active către zonele urbane, industrializate

Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat faptul că există iniţiativă locală în ceea ce



priveşte demararea de activităţi nonagricole

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a

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

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermieri deţinători de

exploataţii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii

întreprinzători din mediul rural;

 Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă

în spațiul rural;

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Promovarea

organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a

bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013

Articolul 19

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (ii) activități neagricole în zone

rurale;

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie

6A. Facilitarea diversificării, a infiintarii şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi

crearea de locuri de muncă

1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie la

inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu masura M6/6A deoarece

beneficiarii directi pot fi micro- intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural care isi pot

diversifica activitatea prin realizarea unui noi activitati neefectuate pana acum ( finantata prin

masura M5/6A) si-si pot dezvolta activitatea deja existenta prin masura M6/6A.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL: nu este cazul

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

 crearea de noi locuri de muncă

 sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură

prelucreaza/servicii in mai mult de doua UAT din GAL

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 16, (UE) nr. 807/2014, Reg(UE)

1151/2012;

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi

a întreprinderilor mici şi mijlocii;

 OUG nr. 44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele

fizice autoriyate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi

completările ulterioare;

OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.



4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi:

 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică

activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități

non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în

momentul depunerii proiectului(start-ups)

4.2. Beneficiarii indirecţi;

 Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai

bunurilor şi serviciilor obţinute

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi

activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip

start-up

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

 Sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru atingerea activităţilor prevăzute în

Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Plan, inclusiv capitalul de lucru şi

capitalizarea întreprinderii şi activităţile prevăzute pentru implementarea corectă a Planului

de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indifferent de natura acestora.

 Tipuri de actiuni eligibile:

- activitati de productie: fabricare produse textile, imbracaminte, articole de

marochinarie, articole de hartie si carton, activitati de prelucrare produse lemnoase,

industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente,

fabricare produse electrice, electronice, productia si utilizarea energiei din surse

regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integrata a proiectului etc;

- activitati mestesugaresti: artizanat, olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului,

lanii, lemnului, pielii etc;

- activitati turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si

alimentatie publica;

- servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini unelte, obiecte

casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si

servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din

spatiul rural.

Nu sunt eligibile achizitia de utilaje agricole si echipamente second-hand.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;



• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL ( plus valoare pentru teritoriu prin infiintarea de

noi activitati economice)

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data

notificării de primire a sprijinului.

8. Criterii de selecţie

 Principiul diversificării activităţilor agricole a fermierilor către activităţi non-agricole

 Principiul stimulării activităţilor turistice, în sensul prioritizării activităţilor

agroturisticee

 Principiul stimulării nivelului calităţii Planului de afaceri care va fi stabilit în funcţie

de producţia comercializată sau serviciile prestate

 Solicitantul care va realiza lanţuri scurte alimentare de tipul

producţie-procesare-comercializare

 Vor avea prioritate activitatile care creaza un numar mai mare de locuri de munca si

desfasoara activitati mestesugaresti pentru a reinvia specificul zonei.

Criteriile de selecție vor urmări să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii

în materie de dezvoltare rurală.

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul

proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii.

Selecția proiectelor se va face potrivit unei proceduri transparente și bine documentate

iar beneficiarii pot fi selectați pe baza unor cereri de proiecte, cu aplicarea criteriilor de

eficiență economică și ecologică.

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

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de locuri de muncă create.

710.000 euro.Deleted[G]:



Denumirea masurii/ Codul masurii: Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ M 7/6A

Tipul masurii: investitii, servicii

1. Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal

şi a complementarităţii

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: Grupuri vulnerabile în situaţie de risc – mai ales

în comunităţile de romi

-Săracia accentuată a unor grupuri vulnerabile determină degradarea, în continuare, a

capacităţii de muncă şi a pregătirii profesionale

-Există cazuri de discriminare a minorităţilor etnice

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: obținerea unei dezvoltări

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de

locuri de muncă pentru grupurile marginalizate.

1.3.Obiectivul specific local al măsurii:

asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, în special a etniei rome

crearea infrastructurii necesare activităților economice sociale

sprijinirea dezvoltării economiei sociale în mediul rural

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Măsura

contribuie la prioritatea Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură din art. 5,

Reg. 1305/2013 (se completează cu prioritatea/prioritățile SDL).

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): P3. Promovarea incluziunii sociale, a

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Este în concordanță

cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Diversificarea activităţilor economice,crearea de locuri de

muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele

rurale, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art. 4.

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie.6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie la

obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin sprijinirea economiei sociale

definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui loc de muncă pentru grupurile

marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă.

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL:Complementaritate cu masura M6/6A deoarece

beneficiari directi ai masurii M7/6A sunt si intreprinderile sociale nou infiintate prin masura M6/6A.

1.10.Sinergia cu alte măsuri: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la

scară mica- M7/6A

2. Valoarea adăugată a măsurii:

Conform Art. 6 alin. 2. a Legii 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu

completările și modificările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la

solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. În acest context un atelier, care necesită

ocuparea forței de muncă fără pregătire profesională și care asigură realizarea unui produs finit



cuantificabil, este benefică: munca în sine nu trebuie definită ca o activitate încadrată în timp, ci

una care realizează un produs bine definit.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu

modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi

1. formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula activitățile economice,

2. Beneficiari care asigură realizarea infrastructurii necesare pentru derularea

activităților economiei sociale: autoritățile publice locale, asociații de dezvoltare

intercomunitară, composesorate

4.2. Beneficiarii indirecţi: membrii grupurilor marginalizate, apti de muncă

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

6.1. Pentru proiecte de investiţii

1.Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de lucru pentru economie socială

2.Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și

carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase;

industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare

produse electrice, electronice, producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini,

utilaje și echipamente, producția de carton etc.;

3.Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: Activități de artizanat și alte activități

tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

6.2. Pentru proiecte de servicii

1.Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de îmbunătățire a

procesului de muncă, a planului de marketing

2.formarea profesională a forței de muncă

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7.Condiţii de eligibilitate

Pentru proiectele de investitii cat si pentru cele de servicii:

Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o altă entitate cu

sediul pe teritoriul GAL.

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR).

8. Criterii de selecţie



Implementarea formei de economie socială și participarea directă la funcționarea ei

Numărul angajaților

Responsabilizarea solicitantului

Utilizarea materialelor și formelor tradiționale în construcții

Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse locale, etc.)

Caracterul sezonal al activităților

Viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor realizate este justificată prin

plan de marketing

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

9.1. Justificare

Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru proiecte

care vizează direct demararea activității economice sociale, intensitatea va fi de 100%. În cazul în

care se realizează numai infrastructura necesară, care va fi cedată unei persoane terțe pe baza unui

contract, intensitatea va fi de 90%. În cazul în care beneficiarul va înființa, în condițiile legii, o

formă juridică proprie conform legii 219, și astfel va implementa și funcționarea întreprinderii,

intensitatea va fi de 100%.

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

10. Indicatori de monitorizare

număr proiecte implementate, număr de infrastructuri de muncă create, număr de locuri de

muncă create, număr de locuri de muncă ocupate, număr de ore lucrate/persoană/lună

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:

-sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui loc de

muncă pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă.

100.000 euro.Deleted[G]:



Denumirea măsurii/ Codul masurii: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază

la scară mica/ M8/6B

Tipul masurii: Servicii/Investitii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal şi

a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT

 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor servicii de

gospodărire comunală sau dotarea celor deja existente în vederea îmbunătăţirii calităţii

condiţiilor de viaţă din mediul rural, înlăturarea urmărilor unor situaţii apărute în urma

calamităţilor naturale/eroziunea solului

 Identificarea nevoii de intervenţie în susţinerea educaţiei din mediul rural, asigurând

principiile egalităţii de şanse şi desegregării

S-au identificat la nivelul teritoriului grupuri vulnerabile care necesită servicii sociale

dedicate

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii

 Înlăturarea urmărilor situaţiilor apărute în urma calamităţilor naturale

 Evitarea eroziunii solului

Promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a desegregării sociale

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Promovarea

organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a

bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

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

Articolul 20

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii

energiei;

1) (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii

aferente;

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă

operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a

municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo

unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală

relevantă.

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie

6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

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

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului



1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M9/6B si masura

M10/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora sunt benficiari

directii si ai msurii M8/6B.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL

Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ M 7/6A

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

 crearea de noi locuri de muncă

măsura vizează incluziunea socială, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele

rurale

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Legislație Națională

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

ONG-uri

4.2. Beneficiarii indirecţi

 Populația locală

 Firmele şi întreprinderile din teritoriu care beneficiază de

 ONG-uri din teritoriu

 Grupurile vulnerabile

Populaţia romă

5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

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

- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;

- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea

infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale;

- trebuie sa se evite segregarea;

 -trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare prin

Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU.

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă

de minim 5 ani, de la ultima plată;

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană

aprobată;

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL

 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea .

8. Criterii de selecţie

 Pentru investiţiile în infrastructura socială vor avea prioritate proiectele dedicate

persoanelor şi grupurilor vulnerabile şi minorităţilor naţionale şi în special celor de etnie romă

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite

 Asigurarea principiului prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de

dezvoltare socio-economică a zonei determinate în baza studiilor de specialitate asumate de

MADR

 Proiecte realizate în parteneriat;

 Proiecte cu impact micro-regional;

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;



 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

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

10. Indicatori de monitorizare

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructura imbunatatite .

Locuri de munca nou create

Denumirea măsurii/ Codul masurii: Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale

şi de agrement/ M9/6B

Tipul masurii: Investitii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal şi

a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT

 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor servicii

publice de agrement (baze sportive) deoarece acestea sunt inexistente sau slab dezvoltate la

nivelul teritoriului

Identificarea nevoii de intervenţie asupra Căminelor Culturale pentru modernizarea

acestora în vederea dezvoltării şi susţinerii activităţii culturale

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii

Dezvoltarea activităţilor cultuale, sportive şi de agrement cu utilitate publică

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Promovarea

organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a

bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

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

Articolul 20

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

1 (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii

energiei;

1) (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

689.875 euro.Deleted[G]:



destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii

aferente;

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin daca

operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a

municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo

unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală

relevantă.

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie

6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

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

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M8/6Bsi masura

M10/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora sunt

benficiari directii si ai masurii M9/6B.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL

M6/6A Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

 crearea de noi locuri de muncă

măsura vizează crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement în vederea

oferirii de astfel de servicii publice la nivel local pentru a împiedica migrarea populaţiei spre

zonele urbane pentru a beneficia de astfel de servicii

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Legislație Națională

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

Legea 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor

culturale, cu modificările şi completările ulterioare

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

ONG-uri

4.2. Beneficiarii indirecţi

 Populația locală

 Firmele şi întreprinderile din teritoriu

 ONG-uri din teritoriu

Tinerii din localităţile beneficiare care pot fi implicaţi in activităţi sportive, culturale şi

recreaţionale



5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Acţiuni eligibile

 Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale

 Infrastructura de acces catre monumente din categoria A/B.

Cheltuieli neeligibile

 Contribuţia în natură

 Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente

Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă

de minim 5 ani, de la ultima plată;

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană

aprobată;

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL

8. Criterii de selecţie

 Pentru investiţiile în infrastructura culturală vor avea prioritate proiectele care

prevăd activităţi culturale ce se vor desfăşura în cadrul aşezământului

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite

Pentru investiile în infrastructura culturală, cât şi în cazul activităţilor sportive şi de

agrement se va acorda prioritate proiectelor care asigură colectarea selectivă a deşeurilor şi/sau

iluminatul obiectivului din resurse regenerabile

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Sub-Măsuri va fi 100% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va

depăși 50.000 euro/ proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 50.000 euro.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema de minimis aferentă

sub-măsurii

Valoare finantare prevazuta: 100000 euro

10. Indicatori de monitorizare



Locuri de munca nou create si populatia neta care beneficiaza de servicii /infrastructuri

imbunatatite.

Denumirea masurii. Codul masurii: Investiții pentru educația copiilor din grupurile

marginalizate/ M 10/6B

Tipul masurii: Servicii

1.Descrierea generala a masurii:

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT:

Abandon şcolar (în special elevii romi şi cei proveniţi din familiile sărace)

-Lipsa educaţiei permanente: educaţie civică, protecţia mediului, igienă generală, educaţie

sanitară etc.

-Număr redus sau lipsa unor centre de consiliere şi a unor programe pentru copiii ai caror

părinţi sunt plecaţi în alte ţări, pentru bătrâni singuri, pentru femei, etc.

-Lipsesc activităţile culturale, concursuri pentru tineret şi copii

-Lipsa educaţiei pentru folosirea corectă a timpului liber

-Nu se derulează suficiente programe pe educaţie

-Slaba colaborare şcoală-familie-ong-uri-instituţii publice

-Nu se promovează voluntariatul

-Atitudinea negativă faţă de elevii romi - discriminarea

-Lipsa spiritului civic şi comunitar

-Condiţii igienice precare în comunităţile de romi şi în familiile sărace;

-Spaţii recreative insuficiente

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: îmbunătățirea condițiilor de

viață a grupurilor marginalizate.

1.3.Obiectivul specific local al măsurii

asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome.

crearea infrastructurii necesare activităților educative

sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de

prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in



agricultură din art. 5, Reg. 1305/2013.

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale)P3. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii

sărăciei şi a dezvoltarii economice in zonele rurale.

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013

este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de

locuri de muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie: Măsura contribuie la Domeniul de intervenție

6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013

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

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin

asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile marginalizate

din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M8/6B si

masura M9/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora sunt

benficiari directii si ai masurii M10/6B.

1.10 Sinergia cu alte măsuri din SDL

2. Valoarea adăugată a măsurii

Activitatea propriu-zisă este asigurarea accesului copiilor de etnie romă la activități educative

cu participarea părinților. Dat fiind faptul, că activitatea educațională va fi realizată în mai multe

direcții, se poate spune, că se va realiza un fel de club pentru mame cu copii, dar, datorită faptului

că majoritatea activităților pune centrul de greutate pe educarea copiilor, vorbim totuși de ”club”

preșcolar. Aici copii derulează, după în program prestabilit, activități educative în mod jucăuș, în

care sunt implicați și părinții. Totodată se caută posibilitatea de a organiza cursuri și adulților (în

afara acestui program) pe diferite teme, cum ar fi elemente de gospodărire, igienă, educație

familiară, etc. După necesități, locul unde se desfășoară activitatea educaționale poate fi dotată cu

o spălătorie, grupul social poate fi extins cu baie, și poate fi atașată o bucătărie, care pe de o parte

asigură alimente pentru copii, pe de altă parte prezintă baza unor cursuri pentru mame în domeniul

gospodăririi familiare.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu

modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi: Comune, Asociații și fundații, grădinițe particulare

4.2. Beneficiarii indirecţi: grupuri marginalizate, institutiile de invatamant

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

6.1. Pentru proiecte de investiţii

Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație preșcolară: construirea, modernizarea,

clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor.



6.2. Pentru proiecte de servicii: Activități educative: achiziționarea de echipamente;

achiziționare de rechizite; programe speciale (conform unei analize de nevoi locale); transporturi

ocazionale în vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.)

Alte tipuri de activități pentru copii și părinți: organizarea activităților de sărbătoare; cursuri

pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare familiară, etc.

Alte activități: realizare de materiale informative și promoționale; realizare de materiale

educaționale; realizare de studii și evaluări

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

7.1. Pentru proiectele de investiţii

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din

Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și

prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

construirea, modernizarea, clădirilor

amenajarea terenurilor

dotarea clădirilor

obținerea avizelor de funcționare

achiziționarea de echipamente

- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;

- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea

infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale;

- trebuie sa se evite segregarea;

-trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare prin Axa 5

POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU.

7.2 Pentru proiectele de servicii

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din

Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și

prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

achiziționarea de echipamente

achiziționare de rechizite

plata experților

transport

organizarea activităților

realizare de materiale informative și promoționale

realizare de materiale educaționale

studii și analize

alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului

8. Criterii de selecţie

numărul populației deservite, caracterul investiției, responsabilizarea solicitantului,

viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

9.1. Justificare

Cuantumul sprijinului este stabilită de Adunarea Generală, iar intensitatea este adoptată la



tipul activităților (generatoare sau negeneratoare de profit).

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor

eligibile este de 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații non-guvernamentale, iar

în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%.

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro

10. Indicatori de monitorizare

număr copii implicați în activitățile preșcolare

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățite

Crearea de locuri de munca



CAPITOLULVI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante

(naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Tinutul Argesul de Mijloc, in primul rand integreaza prioritati

locale din fiecare unitate administrativ teritoriala componenta. In procesul de elaborare, pe langa

consultarea cetatenilor, au fost consultate si strategiile locale existente la nivel de UAT. Am incercat sa

integram necesitatile locale pe care localitatile le-au cuprins in strategiile lor si pentru a care s-au indicat ca

potential sprijin Grupul de Actiune Locala.

Principale obiective ale strategiilor locale la care va contribui strategia GAL sunt: Imbunatatirea

echiparii teritoriale si dezvoltarea infrastructurilor, Promovarea si conservarea patrimoniului local material si

imaterial, Dezvoltarea economica a localitatilor si crearea de locuri de munca in vederea cresterii veniturilor

populatiei.

La urmatorul nivel, cel judetean consideram ca strategia GAL Tinutul Argesul de Mijloc contribuie la

urmatoarele obiective:

Echiparea cu utililități și servicii publice de interes general, în condiții de protecție a mediului și

utilizare eficientă a resurselor, în scopul creșterii atractivității și funcționalității teritoriului, prin specificul

masurii Renovarea satelor si echiparea teritoriului.

Un alt obiectiv al strategiei judetene: Menţinerea integrităţii patrimoniului natural CJ Arges -

Utilizarea elementului de unicitate a peisajului cultural „Valea Argesului” pentru dezvoltarea activităților

turistice și de agrement. Peisajul cultural este un element de inovare important in strategia noastra.

Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc se afla in Regiune Sud Muntenia. Strategia de

Dezvoltare a Regiunii și-a definit ca obiectiv global dezvoltarea echilibrată a Regiunii prin stimularea creșterii

economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor

naturale precum și întărirea coeziunii sociale. Strategia propusa de noi consideram ca se incadreaza foarte

bine in obiectivul de dezvoltare al regiunii, obiectivul nostru general fiind Dezvoltarea durabila si echilibrata

a teritoriului.

De a semenea strategia GAL aduce atingere Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale,

sprijinirea agriculturii și silviculturii.

La nivel national putem identifica complementaritati cu mai multe strategii nationale:

 Strategia guvernului româniei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,

vizeaza creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un

nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de

abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al

romilor la o educaţie de calitate. Masura propusa in strategia noastra vizeaza in primul rand aceste aspecte,

avand in vedere ca una din problemele identifivcate in teritoriu este abandonul solar in randul populatiei

rrome.

 Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național

Patrimoniul cultural național are un specific care-l deosebește de alte bunuri culturale și de care trebuie

să se țină seama în configurarea oricărui demers strategic: oferta este constituită în principal din suport –

bunuri, obiecte – iar cererea este esențialmente o cerere de servicii, care începe cu amenajarea suportului

conservarea și restaurarea sa, punerea sa în valoare.

Interventiile din strategiia noastra chiar daca sunt la scara mica, insa aduc o contributie in pastrarea si

conservarea identitatii locale redata prin elemente de patrimoniu material si imaterial.

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României care prevede in domeniul agriculturii şi

producţiei alimentare asigurarea securităţii alimentare şi siguranţei alimentelor. Agricultura va avea în

continuare un rol important pentru asigurarea veniturilor unei părţi semnificative din populaţia activă, prin

propria angajare, în timp ce diversificarea activităţilor în zonele rurale va necesita măsuri complexe,

eşalonate în timp. Promovarea modelului de producţie şi consum durabile concomitent cu protejarea

ecosistemelor şi decuplarea creşterii economice de degradarea mediului vor asigura sustenabilitatea

producţiei alimentare, reducerea şi eliminarea dezechilibrelor de pe piaţa agricolă generate de modul de



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune

Grupul de Actiune Tinutul Argesul de Mijloc in vederea implementarii strategiei va derula urmatoarele

activitati:

Activitate Descriere Responsabili

1.Pregatirea

administrativa si

logistica a

implementarii

strategiei

Intocmire/actualizare documente administrative,

fise post, contracte de munca, decizii,etc.

Intocmire plan de achizitii general si pentru primul

an de functionare;

Personal

angajat

2.Derulare

proceduri de

achizitii

Actualizare plan de achizitii;

Intocmire documente aferente procedurilor;

Contractare;

Intocmire documentatii pentru avizarea

achizitiilor;

Personal

angajat

3.Elaborarea

procedurilor de

selecție si a

ghidurilor;

Elaborarea formularelor specifice pentru fiecare

masura, ghiduri, formulare de cerere de finantare;

Elaborare procedura de implementare pentru

masurile din SDL;

Elaborarea criterii de selectie;

Publicare pe pagina web, www.gal-tam.ro;

Actalizarea procedurilor de evaluare, selectare si

solutionarea contestatiilor

Personal

angajat

4. Animarea

teritoriului,

comunicare,

promovare,

informare

Intalniri si dezbateri cu partenerii GAL si potentialii

benefeciari;

Organizare evenimente de masa pentru promovare

LEADER si informare privind SDL si teritoriu

Informare si promovare prin paginile web

www.gal-tam.ro

Organizarea de sesiuni de instruire si informare

pentru liderii locali, in vederea unei bune si

eficiente colaborari;

Personal

angajat/

parteneri

5. Lansarea

sesiunilor si

publicarea

apelurilor de

selecție

Pregatirea si redactarea apelurilor de selectie;

Publicarea anunturilor pentru selectia proiectelor

(se va lansa in primul apel infrastructura sociala);

Pregatirea si editarea materialelor informative

pentru sprijinirea potentialilor beneficiari;

Primire si inregistrare proiecte;

Personal

angajat/

parteneri

6.Derularea

procesului de

evaluare a

cererilor de

finanțare şi

selecție, inclusiv

a etapei de

soluționare a

eventualelor

Stabilirea calendarului de evaluare, in functie de

numarul de proiecte depuse;

Evaluarea generala a proiectelor;

Efectuarea vizitelor de teren;

Convocarea comitetului de selectie si emiterea

rapoartelor de selectie;

Publicarea rapoartelor de selectie si notificarea

beneficiarilor;

Primirea si solutionarea contestatiilor (daca e

Personal

angajat



CAPITOLULVIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Metodologia consultării partenerilor locali 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.

Etapele si rezultatele procesului consultativ au fost făcute publice online pe site-ul www.gal-tam.ro.

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 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, nterviuri 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



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare,

evaluare și control a strategiei

Pentru a putea implementa strategia de dezvoltare a teritoriului, parteneriatul organizat din punct de

vedere juridic conform O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sub denumirea de Asociatia Grupul de

Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc va realiza modificarea statutului conform noului parteneriat.

In vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala si indeplinirii sarcinilor ce revenin conform art.

34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și care vizează:

• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile,

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care

garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu

au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală

plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de

proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

• primirea și evaluarea cererilor de finanțare;

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;

• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu

strategia, cat si a activitatilor propuse in planul de actiuni, GAL Tinutul Argesul de Mijloc va implica

urmatoarele organisme: Adunarea Generala, Consiliul Director, Comitetul de selectie al proiectelor,

Cenzorul, Compartimentul administrativ.

Cele 5 organe ale asociaţiei sunt garantul pentru:

- gestionarea eventualelor probleme şi situaţii neprevăzute apărute;

- gestionarea zilnică a implementării;

- gestionarea operativă şi corectă a resurselor;

- coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit.

GALeste responsabil cu gestionarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul Strategiei, sarcini obligatorii

şi esenţiale pentru implementarea cu success a SDL ce vor fi cuprinse şi detaliate în Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare a GAL (R.O.F.). Acesta va fi adus la cunoştinţă întregii echipe executive şi va fi

postat pe site-ul GAL pentru respectarea transparenţei decizionale.

GESTIONAREA STRATEGIEI

Compartimentul administrative al GAL este responsabil cu managementul şi implementarea

eficientă, efectivă şi corectă a SDL, responsabilitate stabilită şi detaliată

printr-un RAPORT/PLAN DE ACTIVITĂŢI ANUAL ce va fi realizat pornind de la Calendarulestimativ de

implementare a SDL.

GAL va fi responsabil şi pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice având în vedere regulile

specific PNDR şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Gestionarea eficientă poate fi realizată de Compartimentul administrative cu o structură de personal

de 8 (opt) persoane angajate cu contract individual de muncă (cu respectarea Codului Muncii) precum şi a

legislaţiei cu incidenţă în reglementarea conflictului de interese şi se va realiza/elabora în acest sens şi

Organigrama GAL, fişele de post cu responsabilităţi distincte, dosare de personal.

Gestionarea SDL presupune, ca şi activităţi specifice, gestionarea operativă a resurselor materiale, a

resurselor umane, proceduri privind managementul comunicării şi gestionare financiară.



CAPITOLUL X: Planulde 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.
Bonusare145.947 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 pentrumasurile din cadrul prioritatii este de 350.008,00 euro

Ponderea prioritatii in cadrul 16,08%

In cadrul prioritatii au fost propuse masuri:

M1/ 2AModernizarea exploataţiilor agricole
M2/2B Instalarea tinerilor fermieri

Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrarea a 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 scurtede 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 sectoarelorde prelucrare şi comercializare a produselor
agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

Alocarea pentrumasurile 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 7/6AInvestiții 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

310.008 euro.Deleted[G]:

12,04%.Deleted[G]:

1,94%.Deleted[G]:

1.699.875 euroDeleted[G]:

66,02%Deleted[G]:



CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Proiectele potențialilor beneficiari ai SDL vor fi depuse în sesiune anuală continuă de depunere, în

format letric, conform anunțului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte și ghidurilor

solicitanților elaborate ulterior pentru fiecare măsură din SDL. Proiectele depuse vor fi evaluate de

către responsabilii cu verificarea și selecția proiectelor – angajați GAL (fișele de evaluare vor fi aprobate

de către managerul GAL) și selectate de către Comitetul de Selecție al proiectelor format din membrii

parteneriatului, activități concretizate în raport lunar/trimestrial/final de selecție cu respectarea

termenelor prevăzute în procedură pentru fiecare etapă. Comitetul de selecție va fi alcătuit din membii

si supleanti. Presedintele si secretarul fiecarei sedinte vor fi ales de membrii prezenti. Membrii pot fi

inlocuiti de oricare supleant din categoria respectiva. Fiecare membru/supleant din Comitetul de

selectie poate imputernici o alta persoana din institutie/firma/ong pentru a participa la sedinta. La

selecția proiectelor se va aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este

necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, din care peste 50% vor fi din mediul privat și societate

civilă.

Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim precum și pragul de calitate vor fi

aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate în proceduri de implementare.

Depunerea proiectelor se realizează lunar/trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul estimat

(evaluare – prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv.

Cererile de finanțare pentru care punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de solicitant

depășește cu mai mult de 20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea de finanțare

va intra în procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv.

Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv

50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. Raportul lunar/trimestrial/final de

selecție va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării acestuia.

Tabel cu componența Comitetului de Selecție

PARTENERI PUBLICI 28,57 %

Partener Funcția în CS Tip/Observații

UATMalureni Membru APL

UATMerisani Membru APL

UATMoraresti Membru supleant APL

UATDarmanesti Membru supleant APL

PARTENERI PRIVAȚI 57,14%

Partener Funcția în CS Tip/Observații

SC Rodos Komercial

SRL

Membru SRL

SC Vlad Settlements

SRL

Membru SRL

SC Moara de Hartie

SES SRL

Membru SRL

II Bucura ALEXANDRA

ADRIANA

Membru II

II RADU ELENA

CAMELIA

Membru supleant II

SERVICE OPRESCU 4

YOU SRL

Membru supleant II

SC PETROTRANS SRL Membru supleant SRL



Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de

interese conform legislatiei nationale

În activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, echipa GAL va utiliza

reguli şi proceduri care să asigure respectarea principiilor conform OUG 66/2011, dupa cum

urmeaza:

Personalul GAL si evantualii experti cooptati care participă direct în procesul de

verificare/evaluare a cererilor de finanţare si plata nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda

servicii de consultanţă unui solicitant. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu

excluderea solicitantului din procedura de selecţie. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri

de selecţie următoarele persoane:

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de

supervizare a unuia dintre solicitanţi;

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.

Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor

de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele implicate în

procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari

sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în

niciuna dintre situaţiile prevăzute .În situaţia în care, în cursul procedurii de

verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor

menţionate mai sus, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la

procedura de verificare, evaluare sau aprobare. Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept

privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de

verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie.

Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, GAL-ul are obligaţia de a lua toate măsurile

necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.

Încălcarea acestor prevederilor se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate

la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor

europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.Pentru a se evita conflictul de

interese se va realiza o procedura internă. Procedura va cuprinde şi anexe cu declaraţii pe care le

vor da membrii echipei de evaluare a proiectelor, cât şi membrii Comitetului de Selecţie a

proiectelor.




