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ANEXE 
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Data 09.08.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate 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 SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Anexei 4 - Planul de Finantare, in 

conformitate cu sumele obtinute in urma bonusarii, conform pct 3, litera d  

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

Se propune Modificarea Anexei 4 – Planul de Finantare din SDL GAL Cheile 

Sohodolului prin suplimentarea fondurilor alocate SDL GAL Cheile Sohodolului in 

urma evaluarii performantelor Grupurilor de Actiune Locala din Romania, conform 

Notificarii nr 221447/12.07.2021 - total valoare bonusare GAL Cheile Sohodolului: 

145.947,00 EURO. Pe baza analizei nevoilor de finantare din teritoriu si ca urmare a 

consultarilor cu membrii asociatiei, Consiliul Director propune destinatia acestor 

sume, conform hotararii CD nr. 58/02.08.2021 (anexa la prezenta propunere de 

modificare SDL). 

Alocarea financiara este propusa in acord cu nevoile identificate la nivel local, astfel 

incat sumele sa fie accesate prin proiecte viabile de dezvoltare a teritoriului, in 

acord cu strategia de dezvoltare locala. 

b) Modificarea propusă 

Suplimentarea fondurilor din SDL GAL Cheile Sohodolului cu 145.947,00 EURO in 

urma evaluarii performantelor Grupurilor de Actiune Locala din Romania, aceasta 

suma fiind alocata dupa cum urmeaza: 

1. 122.639,27 euro pentru suplimentarea bugetului masurii “MCS 7.4 Sprijin 

pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

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

și a infrastructurii aferente”. In contextul crizei actuale provocate de 

x 
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pandemie si contextul economic, se doreste finanțarea intervențiilor 

necesare autorităților pentru a depasi situatia existenta.  

Total alocare MCS 7.4 actuala: 645.837,30 euro 

Total alocare MCS 7.4 propusa (inclusiv bonusare): 773.491,57 euro (5.000,00 euro 

provin din realocari din masura MCS 6.2 „Sprijin pentru demararea de afaceri cu 

activități neagricole în zonele rurale” prioritatea P6, 15,00 euro economii de la MCS 

6.4 (Prioritatea 5), 122.639,27 bonusare). 

 

2. 23.307,73 euro pentru suplimentarea cheltuielilor de functionare si animare, 

respectiv 15,97% din suma alocata GAL Cheile Sohodolului in urma bonusarii 

(15,97% procent aferent cheltuielilor de functionare si animare din total 

SDL). 

Total alocare SM 19.4 actuala: 422.756,24 euro 

Total alocare SM 19.4 propusa (inclusiv bonusare): 446.063,97 euro. 

 

Modificarea propusa are impact asupra Anexei 4 – Planul de finantare SDL 



3 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Aceste modificari vor avea ca rezultat accesarea in cel mai scurt timp a fondurilor 

disponibile, deoarece se bazeaza pe nevoi cu adresabilitate imediata, prin accesarea 

de proiecte LEADER in teritoriu. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si 

nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. Indicatorii aferenti masurilor 

mentionate au fost indepliniti. 
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2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri care contribuie la 

aceasi prioritate, realocari de la masura MCS 6.2 catre masurile MCS 7.2, MCS 

7.4 si MCS 16 (modificarea conform pct.1 lit.b). 

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

Modificarea vizeaza masura MCS 6.2 (Prioritatea 6) din care se vor face realocari 

financiare catre  măsurile MCS 7.2 (Prioritatea 6), MCS 7.4 (Prioritatea 6)si MCS 16 

(Prioritatea 6). 

Se va realoca suma de 70.000,00 euro de la masura MCS 6.2„Sprijin pentru 

demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale”, catre trei masuri din 

aceeasi prioritate, astfel: 

- Propunem cresterea alocarii financiare pentru masura MCS 7.2 din cadrul 

prioritatii P6, cu suma de 45.000,00 euro, suma realocata din masura MCS 

6.2 „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele 

rurale” prioritatea P6. Total alocare dupa modificare: 142.371,00 euro  

- Propunem cresterea alocarii financiare pentru masura MCS 7.4 din cadrul 

prioritatii P6, cu suma de 5.000,00 euro, suma realocata din masura MCS 6.2 

„Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele 

rurale” prioritatea P6. Total alocare dupa modificare: 773.491,57 euro 

- Propunem cresterea alocarii financiare pentru masura MCS16 din cadrul 

prioritatii P6, cu suma de 20.000,00 euro, suma realocata din masura MCS 

6.2 „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele 

rurale” prioritatea P6. Total alocare dupa modificare: 40.000,00 euro 

Suma propusa a fi realocata din cadrul masurii MCS 6.2 (70.000,00 euro) provine din 

rezilierea a doua contracte de finantare la initiativa beneficiarilor: 

1.CAD-DANIVAS SRL/  INFIINTARE SI DOTARE RESTAURANT - 30.000,00 euro 

2.LACATUSU DIANA- EMANUELA II/ INFIINTARE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA 

PESTISANI, JUDETUL GORJ  - 40.000,00 euro 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra Anexei 4 – Planul de finantare SDL 

 

Planul de finatare GAL Cheile Sohodolului – actualizat: 
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c)  Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul 

teritoriului, prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de 

absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei GAL 

Cheile Sohodolului, precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si 

nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. La nivelul masurii MCS 6.2 indicatorii 

au fost indepliniti in procent de peste 100%, fara a fi contorizate proiectele 

reziliate. 
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3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri din priorități diferite 

până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din 

SDL (sm 19.2), realocari de la masura MCS 6.4 (Prioritatea 5) catre masura MCS 

7.4 (Prioritatea 6)  -(modificarea conform pct.1 lit.c)  ; 

 

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

In cadrul apelului de selectie  a proiectelor pentru MCS 6.4 deschis in data de 

30.09.2020 - pentru componenta Prioritatea 5 / DI 5C a fost disponibila suma de 

60.000,00 euro. A fost depus, selectat si contractat un proiect in valoare de 

59.985,00 euro. De aici rezulta o suma de 15,00 euro pentru care nu se mai poate 

deschide apel de selectie. Propunem ca aceasta suma sa fie realocata masurii MCS 

7.4 (Prioritatea 6) . 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra Anexei 4 – Planul de finantare SDL 

 

Propunem realocarea sumei de 15,00 euro de la MCS 6.4 (Prioritatea 5), la MCS 7.4 

(Prioritatea 6). 

Planul de finnatare GAL Cheile Sohodolului – actualizat: 



7 
 

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca vor contribui la cresterea 

gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei GAL 

Cheile Sohodolului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si nici 

criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. Indicatorii aferenti masurilor vizate au fost 

indepliniti. 
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4. DENUMIREA MODIFICĂRII: COMPLETAREA/ CORELAREA CAP. V – PREZENTAREA 

MASURILOR DIN SDL, MASURA 16 -  Inființarea de structuri asociative în 

domeniul turistic, CONFORM PCT. 2, LITERA B  

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

GAL CHEILE SOHODOLULUI doreste sa modifice fisa masurii 16 ca rezultat al 
sesiunilor de informare/animare cu potentialii beneficiari, in special cu fermierii 
din teritoriu, unde ni s-a expus faptul ca o mare parte a fermierilor nu pot 
beneficia de sprijin prin masuri de cooperare la nivel de GAL, precum si reticenta 
privind infiintarea de structuri asociative in domeniul turistic (majoritatea 
structurilor de primire turistica din zona sunt interesate de dezvotarea afacerii in 
sensul extinderii/modernizarii acesteia, nu asocierii in vederea promovarii 
serviciilor). In acelasi timp, fisa masurii 16 trebuie modificata pentru a putea fi 
implementata potrivit Art. 35 din RUE 1505/2013 care prevede spre exemplu 
”abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul 
forestier și lanțul alimentar din Uniune, precum și alți actori care contribuie la 
realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv 
grupurile de producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale”. Art. 35 
nu prevede cooperarea in domeniul turistic. 
 
 Luand in calcul rezultatul sesiunilor de informare cat si analiza SWOT din SDL  
In acest sens propunem modificarea fisei masurii astfel: 
 

➢ Titlul masurii 
Urmare a celor explicate mai sus, propunem modificarea titlului masurii în ”Sprijin 
acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 
aprovizionare” 
 

➢ Tipul măsurii:     
Propunem modificarea tipului masurii in masura de investiti pentru a se incadra in 
prevederile Art. 35.  
 

➢ Punctul 1 - Descrierea generala a masurii 
La acest punct se propune, pentru o claritate mai mare in sensul celor de mai sus, 
introducerea unor informatii legate de noile actiuni eligibile introduse in cadrul 
masurii, contributia masurii la atingerea nevoilor identificate in SDL, completarea 
obiectivelor specifice ale acesteia. 
Conform Ghidului Solicitantul si a Manualului de procedura 19.2 ,,Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”, am constatat 
ca exista neconcordante fata de Reg. (UE) 1305/2013 in ceea ce priveste 
incadrarea pe articol a acestei masuri din SDL.  
Modificarea solicitata este necesara pentru armonizarea fisei măsurii cu 
prevederile Regulamentelor Europene. 
 

➢ Punctul 2 - Valoarea adaugata a masurii 
Se propune reformularea paragrafelor astfel incat sa eliminam o definire 
restrictiva a proiectelor ce vor fi finantate. 
 

➢ Punctul 3 – Trimiteri la acte legislative  
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Propunem introducerea a noi acte legislative care asigura actualizarea Strategiei 
de Dezvoltare Locala cu legislatia nationala si europeana aplicabila. Justificarea 
inserarii acestor acte legislative este necesitatea corelarii fisei 
 

➢ Punctul 4 - Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Se propune clarificarea beneficiarilor directi cu unele categorii de beneficiari care 
sunt eligibili conform reglementarilor europene si nationale in vigoare, respecta 
tipurile de beneficiari eligibili definiti in art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 
care au fost omisi la scrierea SDL. 
De asemenena, au fost aduse clarificari menite sa ajute potentialii beneficiari. 
 

➢ Punctul 5 - Tip de sprijin 
Se propune eliminarea descrierii platilor in cazul proiectelor mixte (investitii si 
servicii), acestea nefiind eligibile prin aceasta masura 
 

➢ Punctul 6 - Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Propunem modificarea acestui punct prin corectii tehnice si includerea unor 
actiuni eligibile. Prin includerea acestor acțiuni eligibile, dorim să ne asigurăm că 
potențialii beneficiari au la dispozitie toate tipurile de actiuni necesare pentru a 
depune un proiect viabil.  
 
 

➢ Punctul 7 - Conditii de eligibilitate 
Includerea unor noi condiții de eligibilitate, la Punctul 7. Condiții de eligibilitate 
si modificarea celor existente. Condițiile de eligibilitate introduse sunt obligatorii 
conform prevederilor din Ghid de implementare SM 19.2, Fișa de evaluare generală 
a proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35. 
 

➢ Punctul 8 - Criterii de selectie 
La acest punct se propune inlocuirea criteriilor de selectie existente cu noi criterii, 

sub forma unor principii de selectie, care vor tine cont de specificul masurii, de 
stimularea potentialilor solicitanti. Prin modificarea propusă, dorim aplicarea 
criteriilor de selectie intr-un mod mult mai simplificat si concis,lucru care conduce 
la atingerea indicatorilor de monitorizare prevazuti in strategie. 
 

➢ Punctul 9 - Sume aplicabile si rata sprijinului 
S-a constat ca valoarea nerambursabila alocata pe proiect nu este suficienta 
pentru investitiile care se doresc a fi implementate. In urma intalnirilor cu 
potentialii beneficari din teritoriu, s-a concluzionat ca suma este foarte mica si 
nu poate acoperi indeplinirea obiectivelor unui astfel de proiect. 
Ne propunem modificarea sectiunii 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului prin 
marirea valorii maxime a sprijinului/proiect la valoarea de 40.000,00 euro. De 
asemenea introducem clarificari privind intensitatea sprijinului nerambursabil. 
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f) Modificarea propusă 

FIȘA MĂSURII 16 -  Inființarea de structuri asociative în domeniul turistic 
Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din 
lanţul de aprovizionare 
Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS 16  
R UE 1305/2013 ART.35 
 
Tipul măsurii:     

▪  INVESTIŢII 
1.       □  SERVICII 
     □ SPRIJIN FORFETAR 
 
1. Descrierea generală a măsurii 
Teritoriul Gal Cheile Sohodolului este un teritoriu cu un potențial turistic 
enorm, a unor meșteșuguri și tradiții bine păstrate (PTT 1, PTP 4, PTP 6), dar 
care din varii motive nu este exploatat la un nivel satisfăcător în vederea 
asigurării dezvoltării durabile a teritoriului (PST 3, 4, 5, 6, 7, AT 3, 4). 
Prin această măsură se dorește încurajarea asocierii actorilor din teritoriu care 
activează în diverse domenii (PSP 12, AP4), în vederea creării unei rețele care 
să promoveze resursele turistice, agricole, naturale, culturale, istorice și 
capitalul uman din teritoriul GAL.  
Sprijinul vizează cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de 
aprovizionare și de piețe locale, precum și pentru activități de promovare în 
context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 
activitatea de promovare trebuie să fie doar o componentă secundară a unui 
proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea de lanțuri scurte. 
Se va avea în vedere cooperarea dintre sectorul turistic, economic și agricol 
și promovarea produselor locale. Așa cum reiese din analiza diagnostic a 
teritoriului, regăsim destinații cu potențial turistic deosebit - „Izbucul 
Jaleșului”, „Dealul Gornăcelu”, „Cheile Sohodolului”, „Piatra Boroștenilor”, 
„Peștera Pătrunsa”, „Cheile Gropului Sec”, Parcul Național Retezat, lacurile 
Clocotiș și Vâja, Cheile Șușitei, Valea Sohodolului crearea de retele care pot 
deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul 
foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere 
foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează 
pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi 
reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 
activităților agricole si non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea 
competitivității economiei rurale.  
Obiective specifice ale măsurii:  
1. 1. Înfiinţarea structurilor asociative în domeniul turistic în vederea 
dezvoltării durabile a teritoriului GAL. 
2. 2. Potențarea activității economiei tradiționale. 
3. 3. Creșterea valorii adăugate în activități de turism, agricole etc. 
4. Cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia 
activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de 
comunitate,educatia cu privire la mediu si alimentatie. 
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5. Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 
în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de 
piețe locale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, ALIN. 2, 
LIT. D ȘI E 
Mediu şi climă - Prin crearea structurilor asociative în domeniul turismului şi 
prin cerințele ce vor fi incluse în planul de afaceri (de exemplu: respectarea 
standardelor comunitare de mediu si climă) vor putea fi promovate și 
respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii colective va 
putea asigura o eficiență mai mare în ceea ce privește gestionarea apei si a 
deşeurilor și va facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă în folosul 
membrilor săi. 
De asemenea M.9 contribuie la orientarea către un turism ecologic, la 
dezvoltarea de activități prietenoase cu mediul și la păstrarea și punerea în 
valoare a zonelor de importanță comunitară (Natura 2000, alte 
zone/rezervații naturale protejate)În mod complementar, se va asigura 
îmbunătățirea accesului la acțiunile de informare și diseminare a 
rezultatelor. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii acțiunilor 
sprijinite prin această măsură sunt beneficiarii direcți prevăzuți în M 6.2 
,și M.6.4, M 6.1 si  M4.1..  
2.Valoarea adăugată a măsurii 
Prin această măsură vor fi sprijinite proiecte care vizează valorificarea și 
promovarea elementelor culturale, dezvoltarea de noi rețele care să 
promoveze resursele turistice, naturale, culturale, istorice, agricole și 
capitalul uman din teritoriul GAL. Masura asigura premisele infiintarii de 
forme asociative, asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si 
indirecti, rezolva nevoile la nivelul unei comunitati, se bazeaza pe resursele 
locale. 
3.Trimiteri la alte acte legislative  
Legea nr. 93/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România  
Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societății cooperative 
europene, cu modificările și completările ulterioare. 
Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice cu completările și modificările ulterioare;  
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu 
completările și modificările ulterioare;  
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare; 
Ordonanta de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;  
Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicata;  
Legea nr. 36/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003;  
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 171/2006 
privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005. 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
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-  parteneriatele în domeniul turismului, nou create la nivelul teritoriului 
GAL, care respectă obiectivele SDL. 
Solicitantul este un parteneriat constituit din cel puţin 2 entități, din care cel 
puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își 
desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol. 
Beneficiari indirecţi: 
- Unitățile agroturistice, fFermieri din teritoriul GAL, persoane juridice 

din teritoriu; 
5.Tip de sprijin  
 În cazul proiectelor mixte, avansul se va acorda raportat la valoarea 
componentei de investiții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 și dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile: 
Acțiuni  eligibile: 

• Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de 
marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din 
urmatoarele categorii: 

  Studii/planuri: elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate 
proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc. 
  Costurile de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea 
toatala eligibila a proiectului); 
       • Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  
proiectului, inclusiv costuri de promovare, si pot cuprinde: cheltuieli de 
promovare, cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea 
produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, investitii in constructii 
aferente activitatii de productie, procesare si comercializare (modernizare, 
constructie) echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa 
cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate 
activitatii descrise in proiect. 
 
 - înființarea și funcționarea structurilor asociative de promovare a 
turismului; 
 - crearea unui brand local;  
 - punerea în valoare a produselor și tradițiilor locale (produse agricole, 
meșteșuguri, produse turistice etc); 
 - crearea, editarea și distribuirea de materiale turistice informative, cu 
accent pe obiectivele turistice/istorice/culturale/naturale cu potențial 
deosebit, cu accent pe cele care  nu au fost clasificate în lista 
monumentelor, nu au fost mediatizate, puse în valoare etc. 
- crearea de pachete turistice destinate turismului de nișă – speologie, 
alpinism, ciclism, rafting etc, turism religios, tradiții – păstrarea și 
promovarea activităților și obiceiurilor tradiționale 
- activităţi de promovare/informare 
- activităţi de animare 
- achizitia de active corporale si necorporale 
 
Acțiuni neeligibile - Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile 
pentru fuzionarea grupurilor asociative existente, cumpărarea/închirierea de 
clădiri/terenuri.  
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7.Condiţii de eligibilitate 
▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
▪ Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă 

de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 
▪ Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite prin masura; 
• Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul 
va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt 
de aprovizionare; 
• Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile 
scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite în conformitate cu 
prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014; 
• Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un 
concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este 
cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse. 
• In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP 
/Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile 
administrativ – teritoriale din Anexa STP aferenta Cadrului National de 
Implementare  STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand cultura de 
capsuni in sere si solarii). 
Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 
finalizat. 
Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data 
deciziei de finanţare. 
Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile 
planificate ale grupului. 
Proiectul să vizeze teritoriul GAL;  
Rezultatele proiectului trebuie să fie în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții;  
8.Criterii de selecţie 
-  se va acorda prioritate proiectelor care oferă soluții inovative pentru 
dezvoltarea de aplicații care vin în sprijinul turiștilor (brand local); 
- structura asociativă formată din minim 7 membri, reprezentanți ai 
sectorului agroturistic; 
- punerea în valoare a produselor și tradițiilor locale (produse agricole, 
meșteșuguri, produse turistice etc). 
- numarul de parteneri din cadrul acordului de cooperare 
- integrarea lantului scurt cu piata locala 
- valoarea adaugata a produselor comercializate 
- durata implementarii proiectului 
- crearea de noi locuri de munca 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea ajutorului este maxim 100%. Ponderea sprijinului nerambursabil 
va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care 
sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale SDL si PNDR. In cazul in care planul de 
proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor 
masuri acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta masurii din care 
fac parte operatiunile, fara a depasi valoarea maxima. Costurile de 
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functionare ale cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a 
sprijinului acordat pe proiect depus.  
Suma alocata per proiect nu va depasi 26.911 40.000 euro. 
 

 

g) Efectele estimate ale modificării 

1.Mentionam ca modificarile propuse nu afecteaza negativ implementarea SDL-
ului. Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei vor fi 
indeplinite intr-un mod corect si in acord cu reglementarile europene in vigoare. 
2.Cresterea numarului de solicitanti. 
3.Mentionam ca modificarile propuse vor aduce un plus de claritate, ducand astfel 
la o mai buna implementare a SDL. Astfel se armonizează fisa măsurii cu 
prevederile Ghidului Solicitantului și a Manualului de procedură aferente 
submăsurii 19.2, precum si cu informatii despre conditiile de eligibilitate aferente 
masurii 6.1 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 
4.Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Cheile Sohodolului nu 
este influenţat de modificările solicitate. 

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL 

si nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. 

 

 

 


