
CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei 
 

Planul de finanţare aferent strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Ţinutul 
Verde va fi constituit din două componente: 
 
Componenta A: 

- Valoarea aferentă populaţiei: 68.129 * 19,84 euro/locuitor = 1.351.679,36 euro: 
- Valoarea aferentă teritoriului: 1.274,61 * 985,37 euro/km2 = 1.255.962,46 euro. 

Total alocare financiară Componenta A: 2.607.641,82 euro. 
 
Valoare rotunjită: 2.607.642 euro. 
 
Componenta B: 

- Suma alocată componentei B va fi stabilită ulterior publicării raportului de 
Selecţie, va fi aferentă nivelului  de calitate obţinut în urma procesului de evaluare 
şi selecţie şi va fi exprimată în euro este de 657.438. 

Urmare nevoilor identificate la nivelul teritoriului GAL Ţinutul Verde în cadrul Anexei 
4 – Planul de finanţare, alocarea financiară pe priorităţi s-a  făcut după cum urmează: 

Prioritatea 1  - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale are o alocare financiară de 50.000 63.047 euro (1,92%) prin 
intermediul măsurii M6/1B şi vizează încurajarea înființării formelor asociative, procesării 
produselor agricole şi creării lanţurilor scurte de comercializare. 

Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 
a gestionării durabile a pădurilor are o alocare financiară de 606.114 764.042 euro 
(23,24%) prin intermediul măsurilor M1/2A,  M2/2A si M3/2B, vizează  crearea a 8 locuri de 
muncă şi realizarea de investiţii în exploataţiile agricole, sprijinirea micilor fermieri şi a 
tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde. 

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale are o alocare financiară de 1.430.000 1.802.665 euro (54,84% ) 
prin intermediul măsurilor M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B, vizează crearea a 2 
locuri de muncă şi realizarea de investiţii  în crearea/modernizarea și dotarea 
infrastructurii la scară mică din teritoriul GAL Ţinutul Verde; Îmbunătățirea infrastructurii, 
dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale; 
promovarea tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale, precum şi creşterea 
gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte 
categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la 
nivelul teritoriului precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-
agricole (producţie şi servicii);  

După cum se observă P6 are alocarea cea mai mare la nivel de priorităţi în cadrul SDL 
deoarece, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii  şi la reducerea decalajelor rural- 
urban pentru un număr de cel puţin 19.720  persoane din teritoriul GAL. 

Cheltuielile de funcţionare şi animare au o alocare financiară de 521.528,00 
657.438,00 euro din costurile publice totale, încadrându-se în procentul maxim de 20%. 


