ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociatia GAL LIDER CLUJ
Data 13.05.2019
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul modificării
solicitate2 în anul
curent

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2

1

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXĂ, conform pct.2, litera a
Eliminarea unor masuri sau tipuri de operatiuni din SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea vizeaza FISA MASURII M2/6B – Creșterea accesibilității și calității serviciilor de
educație și sănătate conform pct. 2, litera a
Masura M2/6B –EDUCATIE SI SANATATE a fost lansata o singura data astfel : Sesiunea 1 a
fost lansata in perioada 08.09.2017 – 09.10.2017, si prelungita pana in data de
16.10.2017, avand o alocare financiara de 80.489,00 Euro.
Pana la termenul limita s-a depus un proiect “Mansardare scoala Tureni“ beneficiar
Comuna Tureni, proiectul a fost selectat in data de 07.12.2017, raport de selectie final nr.
532/07.12.2017. Comuna Tureni a semnat contractul de finantare cu AFIR in data de
31.07.2018, avand nr. de contract C1920072E206761301580/31.07.2018. Comuna Tureni a
solicitat rezilierea contractului de finantare. Motivele care stau la baza solicitarii de reziliere
a contractului de finantare sunt: imposibilitatea identificarii unui proiectant pentru serviciile
de proiectare, lucrarile prevazute in proiect au fost subevaluate si necesitatea realizarii unei
investitii mai complexe la cladirea existenta, fata de cea prevazuta initial. Avand in vedere
notificarea beneficiarului privind incetarea contractului de finantare cu nr.5133S din
15.07.2019, propunem eliminarea măsurii din SDL și realocarea sumei către alte măsuri de
finanțare suprasolicitate. Nu s-a înregistrat la registratura Asociatiei GAL Lider Cluj nici o
solicitare de redeschidere a unei noi sesiuni și nici intentia de elaborare a unui proiect pe
această măsură.
Prin modificarea complexa nr. 1 din anul 2018 s-a diminuat alocarea totala a masurii M2/6B
cu 178 euro, valoarea ramasa pe masura este de 80.311 euro.
Conform punctului 2, litera a din Capitol – Modificare SDL din Ghidul Grupurilor de
Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 5, aprobat

1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
3
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2

conform ordinului nr. 23 din 08/01/2019 – eliminarea unei masuri se poate realiza cu conditia
lansarii a cel putin unui apel de selectie pentru aceasta masura, iar eliminarea ei nu
afecteaza indeplinirea obiectivului din SDL “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă”.
Acest obiectiv va fi indeplinit de masura M1/6B, unde sunt depuse un numar de 8 proiecte,
proiect care au semnat contractele de finantare cu AFIR.
b) Modificarea propusă
Eliminarea fisei masurii M2/6B -Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și
sănătate
Denumirea măsurii: Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate
Codul măsurii: M2/6B
Tipul măsurii:
☒ Investiții
☐ Servicii
☐ Forfetar
1. Descrierea generală a măsurii:
Justificare:
 lipsa infrastructurii corespunzătoare, lipsa dotării corespunzătoare, lipsa personalului
specializat, respectiv restricțiile impuse de clasele simultane se reflectă asupra calității
serviciilor educaționale și asupra capacității de gestionare a elevilor în pragul
analfabetismului, a elevilor cu dizabilități, a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
 lipsa infrastructurii corespunzătoare, lipsa dotării corespunzătoare, lipsa medicilor
specialiști, lipsa inițiativelor de promovare și prevenție se reflectă asupra calității
serviciilor medicale și asupra capacității de gestionare a patologiei cu determinanți stil
de viață și a patologiei asociate vârstelor înaintate;
 rata de nevaccinare în mediul rural este alarmantă, principalele cauze de nevaccinare a
copiilor fiind neprezentarea şi refuzul părinţilor (Conform Raportului Rezultatele Analizei
Documentare – Sectorul Servicii și de Sănătate Publică);
 56,2% din copiii romi nu au efectuat nici o imunizare (Conform Raportului Sănătate și
Comunitatea Romă);
 în condițiile în care comportamentele sanogene preventive nu sunt practici comune în
România, este important ca medicul de familie să monitorizeze starea de sănătate a
pacienților săi pentru a suplini lipsa de interes a pacienților pentru prevenirea
îmbolnăvirilor; în acest sens, este îngrijorător faptul că aproape două treimi dintre
locuitorii din mediul rural nu sunt angrenați în controale preventive la inițiativa
medicului (Conform Raportului Servicii de Sănătate pentru Românii de la Sat, 2005);
Contribuție:
Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)
 combaterea sărăciei rurale şi diminuarea exodului rural
Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT)
 promovarea accesului egal la servicii educaționale de calitate;

 reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii;
 promovarea accesului egal la servicii medicale de calitate.
Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4)
 c  obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5)
 6  promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5)
 b  încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu III, art 20, alin 1)
 lit 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
Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5)
 mediu şi climă
 inovare
Complementaritate cu alte măsuri din SDL:
Nu este cazul
Sinergie cu alte măsuri din SDL:
 M1/6B dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară;
 M3/6B înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale;
 M8/6A non-agricol;
 M9/6B conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural și natural.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura aduce plus valoare teritorului prin concentrarea finanțării către serviciile
neacoperite din teritoriu, cu impact major asupra condițiilor de dezvoltare durabilă.
Creșterea accesibilității și calității serviciilor educaționale și medicale va impacta
substanțial calitatea vieții populației rurale. Furnizarea de servicii educaționale și medicale
competitive va constitui atât un argument în favoarea păstrării domiciliului în mediul rural
în rândul populației rurale, cât și un argument în favoarea mutării domiciliului în mediul
rural în rândul populației urbane. Furnizarea de servicii educaționale și medicale incluzive
va juca un rol definitoriu în reducerea inegalităților de șanse la care este supusă, în
prezent, comunitatea romă.
Realizarea proiectelor care să deservească mai multe UAT-uri reprezintă o abordare
integrată și inovativă de a utiliza eficient resursele.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg.
(UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015
Servicii Educaționale
 pentru proiecte focusate pe ferme didactice: Ordinul Nr. 1189/2007;
 pentru proiecte focusate pe stimularea performanței: Ordinul Nr. 5171/2008;
 pentru proiecte focusate pe competiții școlare: Ordinul Nr. 2880/2007, Ordinul Nr.
3035/2012;
 pentru proiecte focusate pe activități extrașcolare: Ordinul Nr. 5567/2011, Ordinul Nr.

4624/2015.
Servicii Medicale
 pentru proiecte focusate pe servicii medicale: Lege Nr. 95/2006
4. Beneficiari
Direcți
 societate civilă: ONG-uri
 entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare,
unități de învăţământ, unități sanitare etc.
Indirecți
 populația generală
 populația școlară
 grupuri vulnerabile
5. Tip de sprijin
 rambursarea 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, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții.
6. Tipuri de acțiuni
Eligibile
Servicii Educaționale
 modernizare, reabilitare, amenajare, dotare unități de învăţământ;
 dotare biblioteci şcolare;
 dotare cu echipamente necesare implementării de programe extrașcolare.
Servicii Medicale
 modernizare, reabilitare, amenajare, dotare unități sanitare publice;
 investiţii în înfiinţare, dotare centre medicale, puncte de lucru etc;
 dotare cu echipamente pentru screening, echipamente pentru campanii sănătate;
Neeligibile
 lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER,
completate cu prevederile HG 226/2015
7. Condiții de eligibilitate
 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
 pentru proiecte ce presupun modernizare, reabilitare se va asigura accesibilitea
persoanelor cu dizabilități.
8. Criterii de selecție
 principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă;
 principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi procese sau
tehnologii;
 principiul selecției proiectelor care vizează inclusiv membrii comunităților rome și
membrii grupurilor vulnerabile;
 principiul teritoriului (impactarea a multiple UAT de pe teritoriul GAL).
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoare sprijin
 maxim 80.311 euro în limita alocării financiare totale a măsurii
Intensitate sprijin
 până la 100% pentru proiecte negeneratoare de venit
 până la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu de utilitate publică
 până la 90% pentru proiecte generatoare de venit
Justificare
 deși operațiunile pot fi asimilate reg 1305/2013, art 20, alin 1, lit d, nu sunt trasate
limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II;
 se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013)
10. Indicatori de monitorizare
Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)
 cheltuială publică totală: 80.489 euro
 populație netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite: 500
Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)
 număr de locuri de muncă create: 1

c) Efectele estimate ale modificării
Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementării SDL la nivelul teritoriului,
prin faptul că această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor
alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj, precum și la
dezvoltarea echilibrată a zonei. Această modificare va încuraja dezvoltarea economica şi
creșterea competitivității rurale (diversificarea produselor primare de origine animala si nonanimala, implicit cresterea calitatii si cantitatii acestor produse, diversificarea activitatilor
productive si turistice si a serviciilor) si obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor și a indicatorilor propusi prin SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma
eliminarii masurii, indicatorul de monitorizare privind populație netă care beneficiază de
servicii sau infrastructuri îmbunătățite, 500 persoane, este preluat de masura M1/6B –
Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară, si indicatorul 1 locuri de muncă create
va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA

Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală
alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL, pct. 1, lit. c
Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, cu condiția ca cel
puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele realocate, pct. 1,
litera b;
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

1) Modificarea vizeaza FISA MASURII M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ,
ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ – conform pct.1, lit.b
Modificarea alocarii totale pe masura M1/6B- de la 657.057,00 Euro la 693.756,00
Euro.
Propunem realocarea sumei de pe urmatoarea masura:
-M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI
SĂNĂTATE -36.699 Euro ;
Calendarul sesiunilor de primire proiecte aferent masurii M1/6B – DEZVOLTAREA
TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, este urmatorul:
− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 08.09.2017 – 16.10.2017, cu o alocare
financiara de 699.844 Euro. In cadrul acestei sesiuni de primire proiecte, OJFIR a
declarat eligibile si selectate spre finantare un numar de 7 proiecte, din cele 8
depuse la nivelul Asociatiei GAL Lider Cluj. Valoarea totala a celor 8 proiecte depus a
fost de 556.628,47 Euro. In urma contractarii celor 7 proiecte finantate, suma
disponibila ramasa a fost de 143.215,53 Euro. Un proiect depus in cadrul sesiunii nr. 1
a fost declarat neeligibil de catre OJFIR, prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de
04.04.2018; suma proiectului declarat neeligibil fiind de 30.111,47 Euro.
− Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 05.02.2018 – 06.03.2018, avand o alocare
financiara de 143.215,53 Euro. Ca urmare a lansarii sesiunii 2 de primire proiecte, au
fost selectate la nivelul OJFIR spre finantare un numar de 1 proiect, cu o valoare
totale de 87.090 Euro.
− Sesiunea 3 de primire proiecte a fost lansata in perioada 24.04.2018 – 10.05.2018,
avand alocata o suma totala de 86.237 Euro (56.125,53 Euro suma ramasa din
Sesiunea nr. 2 + 30.111,47 Euro suma totala a proiectului depus in Sesiunea 1 si
declarat neeligibil prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018). In aceasta
sesiune a fost depus 1 proiect, cu o valoare totala de 24.319,13 Euro si care este
declarat neeligibil de catre OJFIR.
- Sesiunea 4 a fost lansata in perioada 29.11.2018-09.01.2019 cu urmatoarele
prelungiri : Prelungirea nr.1 pana in data de 10.02.2019, Prelungirea nr.2 pana in
data de 25.02.2019,si Prelungirea nr.3 pana in data de 20.03.2019 avand o alocare
financiara de 43.450,00 Euro.In aceasta sesiune nu a fost depus nici un proiect.
-Sesiunea 5 a fost lansata in perioada 04.04.2019-06.05.2019 avand o alocare
financiara de 43.450,00 Euro (suma ramasa din Sesiunea nr.4). In aceasta sesiune nu a
fost depus nici un proiect.
Valoarea ramasa pe masura M1/6B , 43.450,00 euro, nu este suficianta pentru
finantarea unui proiect, conform solicitarii depusa de Comuna Tureni.

Suma disponibila pe Masura M1/6B care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea
sesiune de primire proiecte este de 80.149,00 Euro.
In concluzie sumele realocate pentru Masura M1/6B vor avea un impact pozitiv, vor
contribui la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor și a
indicatorilor propusi prin SDL.
2)Modificarea vizeaza FISA MASURII M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI
CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE, conform pct. 1, lit.b si pct. 1,
lit.c
Propunem realocarea sumei catre urmatoarele masuri:
-suma de 36.699 Euro catre masura M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ,
ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ - conform pct. 1, lit.b;
-suma de 43.612 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE- conform pct. 1,
lit.c.
Modificarea alocarii totale pe masura M2/6B de la 80.311,00 Euro la 0 Euro.
Referitor la Masura M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR
DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE, avem urmatorul calendar de primire proiecte:
− Sesiunea 1 de primire proiecte a fost lansata in perioada 08.08.201716.10.2017,avand alocarea financiara de 80.489,00 Euro. In cadrul acesteia a fost
declarat eligibil 1 proiect, cu o valoare totala de 80.311,00 Euro, acesta fiind
contractat.
Contractul de finantare a fost reziliat, iar suma alocata masurii in valoare de
80.311,00 Euro este realocata masurilor mai sus mentionate.
In acest fel suma disponibila aferenta masurii M2/6B este 0, astfel ca masura va fi
eliminate din SDL si implicit nu va mai fi lansata.
In concluzie:
-sumele realocate pentru Masura M1/6B vor avea un impact pozitiv, vor contribui la
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale
care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor și a indicatorilor propusi
prin SDL;
-sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv, respectiv se va
putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, „Achiziția de utilaje agricole
pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj” proiect eligibil
si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv, consideram ca
aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand un efect
pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri care vor
contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea
indicatorilor propusi prin SDL.

3)Modificarea vizeaza FISA MASURII M3/6B-INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE SI
INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE, conform pct.1, lit.c
Modificarea alocarii totale pe masura M3/6B de la 215.000,00 Euro la 199.983,00
Euro.
Propunem realocarea sumei de 15.017,00 Euro catre masura M6/2A - LANTURI
VALORICE
Masura M3/6B –SERVICIILE SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITATILOR, are urmatorul
calendar referitor la sesiunile de primire proiecte:
- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.06.2018-03.08.2018, cu o alocare financiara
de 215.000,00 Euro. In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o
valoare toatala de 199.983,00 Euro. Acest proiect este in curs de contractare.
Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 1 a Masurii M3/6B– INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE
SI INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 215.000,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 15.017
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M3/6B nu va
mai fi lansata.
In concluzie: sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, „Achiziția de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi care
vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea
indicatorilor propusi prin SDL.
3)Modificarea vizeaza FISA MASURII M4/1A-TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN
SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER, conform pct.1, lit.c
Modificarea alocarii totale pe masura M4/1A de la 31.866,00 Euro la 31.847,25
Euro.
Propunem realocarea sumei de 18,75 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE
Pentru Masura M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI
FORESTIER, calendarul sesiunii de primire proiecte se prezinta sub urmatoarea forma:
− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 15.02.2018, cu o alocare
financiara de 40.289,88 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR
un numar de 1 proiect in valoare de 31.866,00 Euro, care a fost contractat si ulterior
retras de catre beneficiar.
Prin modificarea nr. 1 din 2018 alocarea totala pe masura M4/1A s-a diminuat de la
40.289,88 Euro la 31.866,00 Euro.
-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 18.03.2019-19.04.2019, cu o alocare financiara
de 31.866,00 Euro (suma ramasa de la Sesiunea 1). In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a

declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totala de 31.847,25 Euro. Acest proiect este
in curs de contractare.
Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 2 a Masurii M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR
ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 31.866,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 18.75
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M4/1A nu va
mai fi lansata.
In concluzie sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, „Achiziția de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri in teritoriu si aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei
GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.
4) Modificarea vizeaza FISA MASURII M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN
SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER,conform pct.1,lit.c

Modificarea alocarii totale pe masura M5/3A de la 80.512,00 Euro la 80.511,22
Euro
Propunem realocarea sumei de 0,78 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE
Pentru masura M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER,
calendarul sesiunii de primire proiecte se prezinta sub urmatoarea forma:
-Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 04.07.2018-06.08.2018 cu o alocare financiara
de 80.512 euro, s-a depus 1 proiect, și anume: ”Dezvoltarea unor lanțuri scurte de
aprovizionare cu produse de pe teritoriul Gal Lider Cluj” cu o valoare eligibilă de
80.512,00 Euro. Comitetul de Selecție a hotărât că acesta este neeligibil.
-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 12.12.2018-15.01.2019, cu o alocare financiara
de 80.512,00 Euro (suma ramasa de la Sesiunea 1). In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a
declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totala de 80.511,22 Euro. Acest proiect este
in curs de contractare.
Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 2 a Masurii M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN
SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 80.512,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 0.78
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M5/3A nu va
mai fi lansata.

5) Modificarea vizeaza FISA MASURII M6/2A - Adresarea verigilor problematice din
segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de

origine animală și non-animală, conform, conform pct. 1, lit. c
Modificarea alocarii totale pe masura M6/2A - LANTURI VALORICE de la
142.450,00 Euro la 209.133,70 Euro
Propunem realocarea sumei de pe urmatoarele masuri:
-M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI
SĂNĂTATE - 43.612,00 Euro – conform pct. 1, lit. c;
-M3/6B-INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE SI INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE 15.017,00 Euro - conform pct. 1, lit. c;
-M4/1A-TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER- 18.75
Euro- conform pct. 1, lit. c;
-M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER -0.78 Euroconform pct. 1, lit. c;
-M8/6A-NON – AGRICOL- 8.035,17 Euro conform pct. 1, lit. c;
In ceea ce priveste calendarul sesiunilor de primire proiecte pentru M6/2A – LANȚURI
VALORICE (Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a lanțurilor
valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală) acesta se
prezinta sub urmatoarea forma:
− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 08.02.2018, cu o alocare
financiara de 80.511,81 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR
un numar de 1 proiect in valoare de 72.450,00 euro, care a fost contractat. Valoarea
rezultata ramasa pe masura M6/2A – LANȚURI VALORICE este de 8.061,81 euro. Prin
modificarea nr. 1 din 2018 s-au realocat catre M6/2A – LANȚURI VALORICE valoarea
de 61.938,19 euro, astfel valoarea care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune
de depunere proiecte este de 70.000,00 Euro.
-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 13.11.2018-14.12.2018 cu o alocare financiara
de 70.000,00 euro, s-au depus 2 proiecte, și anume: ”Dotare exploatație zootehnică
cu utilaje agricole”, beneficiar SAJGO FERENCZ CSABA PFA si „Achiziția de utilaje
agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj” cu o
valoare publica totala de 66.683,70 Euro respectiv 70.000,00 Euro.
In urma evaluarii statutul celor 2 proiecte este eligibil.
Comitetul de Selecție a hotărât urmatoarele:
- Selectarea spre finanțare a 1 proiect eligibil, iar valoarea publică totală a celui 1
proiect de 66.683,70 euro; proiectul selectat este ”Dotare exploatație zootehnică cu
utilaje agricole” depus de SAJGO FERENCZ CSABA PFA, iar proiectul „Achiziția de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj”
a fost declarat eligibil si neselectat.
Suma ramasa pe Masura M6/2A – LANTURI VALORICE este de 3.316,3 Euro (suma
ramasa de la Sesiunea 2).

In concluzie,realocam sumele mai sus mentionate de la M2/6B, M3/6B, M4/1A,
M5/3A, M8/6A spre MASURA M6/2A pentru a avea bani pentru proiectul elegibil si
neselectat „Achiziția de utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna
Petreștii de Jos, județul Cluj”, beneficiar LACTO BIO LIV SRL.
Conform GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ-Versiunea 05:
„În cazul în care suma disponibilă pe o sesiune nu acoperă toate proiectele eligibile și
astfel anumite proiecte devin eligibile și neselectate, există posibilitatea finanțării
unui/mai multor proiecte care nu se încadrează în finanțare, în urma unei rectificări
de către solicitant a bugetului indicativ al proiectului.
Pentru a putea finanța aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre
următoarele variante:
1.
După finalizarea etapei de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție
aplicate de către GAL, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării. În
notificare, GAL menționează statusul proiectului ca fiind eligibil și neselectat și de
asemenea, poate include informații referitoare la posibilitatea solicitantului de a
reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze în alocarea rămasă disponibilă
și astfel proiectul să devină selectat.
În acest caz, GAL trebuie să informeze beneficiarul asupra termenului limită în care
poate depune bugetul refăcut și perioada de reevaluare de la nivelul GAL.
Atenție! Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze criteriile de eligibilitate și
selecție ale proiectului.
Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul
actualizat în conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat,
GAL poate include acest proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final.
2.
Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea
măsura și finanțarea proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui raport de
selecție suplimentar.
3.
Se poate finaliza sesiunea de depunere fără finanțarea proiectului eligibil și
neselectat, iar ulterior se pot aloca sume suplimentare de la alte măsuri și se poate
redeschide sesiunea. ”
Conform celor mai sus mentionate aceasta situatie se incadreza in punctul 2 « Există
posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsura și
finanțarea proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui raport de selecție
suplimentar »
Suma rezultata pe Masura M6/2A- LANTURI VALORICE este de 70.000,00 Euro.
In concluzie sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, „Achiziția de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj”

proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la
atingerea indicatorilor propusi prin SDL.

6)Modificarea vizeaza FISA MASURII M8/6A - NON–AGRICOL –conform pct.1, litera c
Modificarea alocarii totale pe masura M8/6A de la 183.987,69 la 175.952,52 Euro
Propunem realocarea sumei de 8.035,17 Euro catre masura M6/2A - LANTURI
VALORICE
-Sesiunea 1 a fost lansata în perioada 22.09.2017 – 23.10.201, cu o alocare financiara
de 112.720 Euro. In cadrul acesteia, Asociatia GAL Lider Cluj a declarat eligibile un
numar de 4 proiecte, dintre care 2 au fost selectate spre finantare. Proiectele
selectate spre finantare au o valoare totala de 100.000 Euro, acestea fiind
contractate la acest moment.
Valoarea rezultata ramasa pe masura M8/6A - NON–AGRICOL este de 12.720 euro. Prin
modificarea nr. 1 din 2018 s-au realocat catre M8/6A - NON–AGRICOL valoarea de
71.267,69 euro, astfel valoarea care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune de
depunere proiecte este de 83.987,69 Euro.
-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 15.11.2018-18.12.2018 , cu o alocare financiara
de 83.987,69 Euro.In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o
valoare totala de 50.000,00 Euro. Acest proiect a fost contractat.
Suma ramasa disponibila pe Masura M8/6A care urmeaza sa fie lansata in
urmatoarea sesiune de primire proiecte este de 25.952,52 Euro, suma de
8.035,17 Euro, fiind realocata catre M6/2A.
In concluzie sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, „Achiziția de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri in teritoriu si aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei
GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.

b) Modificarea propusă

Modificarea propusa are impact asupra anexei 4 – Plan de finantare din SDL
Plan de finantare final

PRIORITA
TE

1

2

Buget
consolid
at
3

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSAB
ILĂ/
PRIORITATE
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUA
LĂ4 (%)

MĂSU
RA

INTENSITA
TEA
SPRIJINULU
I

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSA
BILĂ MĂSURĂ
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

M4/1A

100% / 90%
(în funcție
de
operațiuni)

31,866.00
31,847.25

31,866.00
31,847.25

1.77%
1.78%

M6/2A

90% / 70% /
50% (în
funcție de
operațiuni)

142,450.00
209,133.70

142,450.00
209,133.70

7.94%
11.66%

M5/3A

100%

80,512.00
80,511.22

M7/3A
Elimin
at din
SDL

70% /50%
(in functie
de
operatiuni)
eliminat
din SDL

80,512.00
80,511.22

4.44%
4.49%

4

0

0.00%

5

0

0.00%

1,179,557.69
1,112,893.52

65.78%
62.07%

M1/6B

100% / 90%
(în funcție
de
operațiuni)

M2/6B

100% / 90%
(în funcție
de
operațiuni)
Eliminat
din SDL

6

657,057.00
693,756.00

80,311.00
0.00

M3/6B

100% / 90%
(în funcție
de
operațiuni)

M8/6A

100%

183,987.69
175,952.52

M9/6B

100% / 90%
(în funcție
de
operațiuni)

43,202.00

215,000.00
199,983.00

Cheltuieli de
functionare si
animare

358,590.00

TOTAL COMPONENTA A+B

20.00%

1,792,975.69

c) Efectele estimate ale modificării
Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea
gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei
GAL LIDER CLUJ, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici
masurilor, prin deservirea unui numar cat mai mare din populatia totala a UAT in care se
implementeaza proiectele.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma
eliminarii masurii, indicatorul de monitorizare privind populația netă care beneficiază de
servicii sau infrastructuri îmbunătățite si indicatorul privind numarul de locuri de munca
sunt preluati de masura M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară,
asigurand mentinerea constanta acestor indicatori din SDL.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct. 2, litera b
Modificari ale capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Modificarea vizează adaptarea valorii sprijinului ca urmare a realocarii bugetare intre
masurile prevazute in SDL, modificarea planului financiar si modificarea indicatorilor cu
respectarea numarului total pe SDL.
-in urma eliminarii masurii M2/6B, indicatorul de monitorizare privind populație netă care
beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite, 500 persoane, este preluat de masura
M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară, si indicatorul 1 locuri de muncă
create va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL;
- indicatorul număr de locuri de muncă create : 1, masura M3/6B- Înființarea serviciilor
sociale și integrarea minorităților locale va fi preluat de masura M9/6B Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural și natural ;
-indicatorul număr de locuri de muncă create : 2, masura M5/3A- Stimularea asocierilor în
sectorul agricol și forestier va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol ;
- indicatorul număr de locuri de muncă create : 2, masura M6/2A- Adresarea verigilor
problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole
și de origine animală și non-animal va fi preluat de masura M9/6B Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural și natural.
In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a
lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animal,
indicatorul numărul de beneficiari sprijiniti creste de la 2 la 3. In cadrul masurii M6/2A au fost
selectare si contractate 2 proiecte si in urma realocarii va fi selectat inca 1 proiect, astfel vor
fi sprijiniti 3 beneficiari.
In cadrul masurii M8/6A- Non-Agricol, care are prevazut ca indicator locuri de munca 3, s-au
depus 3 proiecte care au fost selectate si contractate care, cumulat, au prevazut indicatorul
număr de locuri de muncă create : 6.
In cadrul masurii M9/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, care
are prevazut ca indicator locuri de munca 1, s-a depus 1 proiect care a fost selectat si
contractat care are prevazut indicatorul număr de locuri de muncă create : 4.
Această modificare vizează măsurile M1/6B, M3/6B, M4/1A, M5/3A, M6/2A, M8/6A.
Modificarile mai sus mentionate au impact asupra capitolului IV: Obiective, priorități și
domenii de intervenție.
In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a
lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animal s-a
eliminat mentiunea valoarea maxima/proiect 50.000,00 euro pentru a nu fi constransi de o
alta modificare SDL in cazul in care vom avea sume disponibile pe aceasta masura.

b) Modificarea propusă
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
Obiective de

Priorități de
Domenii de

dezvoltare

dezvoltare rurală
→

intervenție

→

→

Măsuri

Indicatori de rezultat

rurală
P1: încurajarea
inovării, a

obligatorii

1A: încurajarea
inovării, a cooperării

cooperării și a

M4/1A: transferarea
cunoștințelor în

și a creării unei
creării unei baze de
cunoștințe în zonele
rurale

40.289,88 € cheltuială publică totală
200 participanți instruiți

sectorul agricol și
baze de cunoștinţe în

forestier

zonele rurale

specifici
0 locuri de muncă create

P2: creșterea
Favorizarea
viabilității
competitivității

M6/2A: Adresarea
2A: îmbunătățirea

exploatațiilor și a
agriculturii

verigilor
performanței

competitivității

obligatorii
problematice din

economice a tuturor
tuturor tipurilor de

segmentul de

80.511,81 € cheltuială publică totală

producție a lanțurilor

23 beneficiari sprijiniti

exploatațiilor
agricultură și

agricole și facilitarea

promovarea

valorice subscrise
restructurării și

tehnologiilor

specifici

produselor agricole și
modernizării

agricole inovatoare

20 locuri de muncă create
de origine animală și

exploatațiilor
și a gestionării

non-animală

durabile a pădurilor
M7/3Amasura
eliminate
din SDL
P3: promovarea

organizării lanțului
3A: îmbunătățirea
alimentar, inclusiv
competitivității
Obiective

procesarea și

transversale:

comercializarea

Mediu și climă

produselor agricole,
a bunăstării

Inovare

producătorilor
primari printr-o mai
bună integrare a
acestora în lanțul

animalelor și a
agroalimentar
gestionării riscurilor

obligatorii

în agricultură

M5/3A: stimularea
asocierilor în

80.512 € cheltuială publică totală
1 Numărul de exploatații agricole care

sectorul agricol și

primesc sprijin pentru participarea la

forestier

sistemele de calitate, la piețele locale și la
circuitele de aprovizionare scurte, precum și
la grupuri/organizații de producători
specifici
20 locuri de muncă create
1 structură asociativă formată
obligatorii

M1/6B: dezvoltarea

370.746€ cheltuială publică totală

teritorială,

3000 3500populație netă care beneficiază de

administrativă și

servicii sau infrastructuri îmbunătățite

comunitară

specifici
4 locuri de muncă create
obligatorii

M2/6B: cresterea
accesibilitatii si
calitatii serviciilor de
educatie si sanatate
Obținerea unei

699.844 € cheltuiala publica totala
500 populatie neta care beneficiaza de
servicii si infrastructuri imbunatatite

dezvoltări

specifici

teritoriale

1 locuri de munca create

MASURA
ELIMINATA DIN
SDL

echilibrate a
economiilor și

obligatorii

comunităților
P6: promovarea

215.000 € cheltuială publică

incluziunii sociale, a

200 populație netă care beneficiază de

rurale, inclusiv
crearea și

6B: încurajarea
reducerii sărăciei și

menținerea de
locuri de muncă

a dezvoltării
economice în zonele
rurale

dezvoltării locale în

M3/6B: înființarea

servicii sau infrastructuri îmbunătățite

serviciilor sociale și

zonele rurale

specifici
integrarea
minorităților locale

10 locuri de muncă create
1 servicii sociale furnizate

Obiective

2 grupuri vulnerabile adresate

transversale:

1 minoritate etnică integrată

Mediu și climă

obligatorii

Inovare

M8/6A: non-agricol

112.720 € cheltuială publică totală
36 locuri de muncă create
obligatorii
44.507 € cheltuială publică totală

M9/6B: conservarea

75 populație netă care beneficiază de servicii

și valorificarea

sau infrastructuri îmbunătățite

patrimoniului

specifici

cultural și natural

14 locuri de muncă create

Particularitățile identificate în analiza diagnostic, respectiv nevoile identificate în analiza SWOT, au fost corelate cu două
obiective de dezvoltare rurală. Obiectivului 1 îi corespund 3 priorități de dezvoltare locală. Priorității 1 îi este subscrisă 1
domeniu de intervenție și 1 măsură. Priorității 2 îi este subscrisă 1 domeniu de intervenție și 1 măsură. Priorității 3 îi este
subscrisă 1 domeniu de intervenție și 2 măsuri. Obiectivului 3 îi corespunde 1 prioritate de dezvoltare locală. Priorității 6 îi sunt
subscrise 2 domenii de intervenție. Domeniului de intervenție 6A îi este subscrisă 1 măsură. Domeniului de intervenție 6B îi sunt
subscrise 4 măsuri. Din alocarea financiară, se deduce faptul că: Prioritatea 6 este de interes prim pentru dezvoltarea locală, cu
64.28 62.07% din buget fiindu-i atribuită; Prioritatea 3 este de interes secund pentru dezvoltarea locală, cu 8.984.49% din buget
fiindu-i atribuită; Prioritatea 2 este de interes terț pentru dezvoltarea locală, cu 4.49 11.66% din buget fiindu-i atribuită;
Prioritatea 1 este de interes ultim, 2.251.78% din buget fiindui-i atribuită.

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv :
1. FISA MASURII M1/6B- Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL:
6. Tipuri de acțiuni
Eligibile
Se adauga • investiții în infrastructura pentru servicii publice (amenajare terenuri de sport, baze
sportive, săli de sport, parcuri de joacă pentru copii, amenajare spații verzi/ parcuri,
arhiva publica, garaj, magazie situatii de urgenta, capela mortuara, etc.)
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoare sprijin
• maxim 657.057,00 693.756,00 euro în limita alocării financiare totale a măsurii
10.Indicatori de monitorizare
Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)
• populație netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite: 3000
3500
2. FISA MASURII M3/6B- Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
10. Indicatori de monitorizare
• Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)
•

număr de locuri de muncă create: 10

3. FISA MASURII M4/1A- Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoare sprijin
• max 31.866,00 31.847,25 euro în limita alocării financiare totale a măsurii
4. FISA MASURII M5/3A- Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoare sprijin maxim 80.512 80.511,22 euro, în limita alocării financiare

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)
• număr locuri de muncă create: 20
5. FISA MASURII M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a
lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animal
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoare sprijin
• maxim 142.450,00 209.133,70 euro în limita alocării financiare totale a măsurii
10.Indicatori de monitorizare
Indicatori
obligatorii (indiferent de tipul proiectului)



numărul de beneficiari sprijiniți: 2 3
• Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)
• număr de locuri de muncă create: 20

6. FISA MASURII M8/6A- Non-Agricol
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoare sprijin
•
•

maxim 183.987,69 175.952,52euro în limita alocării financiare totale a măsurii, din
care
valoarea maxima/proiect 50.000,00 euro.

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)
•

locuri de muncă create: 36

7. FISA MASURII M9/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
10.Indicatori de monitorizare
• Indicatori locali (funcție de tipul proiectului)
• număr locuri de muncă create: 1 4

c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de aceste modificari va fi unul oportun, si anume armonizarea cu
legislatia europeana si nationala in vigoare, respectiv indeplinirea obligatiilor asumate prin
SDL,referitoare la realizarea indicatorilor de monitorizare. De asemenea se da posibilitatea
potentialilor beneficiari de a depune proiecte pe masuri care sa acopere/raspunda nevoilor
identificate in teritorul Asociatiei GAL Lider Cluj: va creste numarul locurilor de munca, vor
fi create noi afaceri.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Aceaste modificari nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece:
-in urma eliminarii masurii M2/6B, indicatorul de monitorizare privind populație netă care
beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite, 500 persoane, este preluat de masura
M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară, si indicatorul 1 locuri de muncă
create va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL;
- indicatorul număr de locuri de muncă create : 1, masura M3/6B- Înființarea serviciilor
sociale și integrarea minorităților locale va fi preluat de masura M9/6B Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural și natural ;
-indicatorul număr de locuri de muncă create : 2, masura M5/3A- Stimularea asocierilor în
sectorul agricol și forestier va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol ;
- indicatorul număr de locuri de muncă create : 2, masura M6/2A- Adresarea verigilor
problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor
agricole și de origine animală și non-animal va fi preluat de masura M9/6B Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural și natural.
In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a
lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animal,
indicatorul numărul de beneficiari sprijiniti creste de la 2 la 3. In cadrul masurii M6/2A au fost

selectare si contractate 2 proiecte si in urma realocarii va fi selectat inca 1 proiect, astfel vor
fi sprijiniti 3 beneficiari.
In cadrul masurii M8/6A- Non-Agricol, care are prevazut ca indicator locuri de munca 3, sau depus 3 proiecte care au fost selectate si contractate care, cumulat, au prevazut
indicatorul număr de locuri de muncă create : 6.
In cadrul masurii M9/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, care
are prevazut ca indicator locuri de munca 1, s-a depus 1 proiect care a fost selectat si
contractat care are prevazut indicatorul număr de locuri de muncă create : 4.

