ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Zona Luț, Șar, Câmpie JUDEȚ MUREȘ
Acordul cadru de finanțare nr. C1940104101672815073/29.12.2016

Data 15.07.2019
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Numărul modificării solicitate2 în anul
curent
-

Tipul modificării

Modificare simplă - conform pct.1
x

1
Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă - conform pct.3

-

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. DENUMIREA MODIFICĂRII -Fișa Măsurii M2/6B -Susținerea dezvoltării teritoriului
GAL prin organizare de evenimente, Modificare complexă conform pct. 2, lit. b

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

In urma activității de animare a teritoriului, a reieșit faptul că această măsură nu este
foarte interesantă datorită sumelor foarte mici alocate ei. Totodată, s-a solicitat de
către potențialii beneficiari o detaliere a tipurilor de activități eligibile aferente
proiectelor de investiții precum si o mai clara selecție a proiectelor.

b) Modificarea propusa

1
2

Tipuri de acţiuni eligibile
şi neeligibile

Acțiuni eligibile:
Pentru proiectele de investiţii:
• Investițiile legate de organizare de evenimente de
promovare a patrimoniului cultural și natural (de
exemplu
achiziționarea
de
corturi,
scene
mobile,costume populare, instrumente muzicale
instalații de sonorizare, echipamente de proiecție
video,dotare mobilier cămine culturale – dulapuri,
mese și scaune, etc.).
•

Condiţii de eligibilitate

Pentru proiectele de investiții :

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.

Investițiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea de
evenimente ( scenă mobilă, nonorizare, etc.)
Pentru proiectele de servicii :
• Solicitantul trebuie să se incadreze în categoria
beneficiarilor eligibili;
• Investiţia trebuie să se incadreze în unul din tipurile
de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea
aferentă investiției în teritoriul GAL;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul
dintre tipurile de activități sprijinite;
• Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de
dezvoltare locală aprobată;
• Solicitantul va întocmi un plan anual cu privire la
programul/târgul orgazanizat.
•

Criterii de selecţie

•
•
•
•

Proiecte care demonstrează activități socio‐culturale
desfășurate;
Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât
mai mare;
Proiecte care deservesc localități cu Indicele
Dezvoltarii Umane Locale scazut
Proiecte care promovează tradiţii şi evenimente
locale.
Tipul de acțiune vizat prin proiect (investiție sau
servicii)

Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 24.000 40.000 Euro.
Sprijinul public nerambursabil:
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu va depăşi 3.000 5.000 Euro/proiect.
Nr. de
proiecte
prevăzut
e
8
proiecte

Cost
total
mediu/
proiec
t
3000
5000
Euro

Estimare
a costului
total/
măsură

Contribuţi
a FEADR/
proiect
(100%)

24000
40000
Euro

3000
5000 Euro

Contribuţi
a FEADR/
măsură

24.000
40.000
Euro

Contribuţi
a privată/
proiect
(0%)

Contribuţi
a privată/
măsură

0
Euro

0
Euro

c)Efectele estimate ale modificării
•
•

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor din bugetul SDL ;
Implementarea rapida a obiectivelor SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul
elaborării SDL.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII -Fișa M7/1C Transfer de cunoştinţe, Modificare
complexă conform pct. 2, lit. b

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

In vederea acoperirii unei game cat mai mare de beneficiari directi ai acestei măsuri,
se propune includerea ONG-urilor, fundații si asociații în lista de beneficiari direcți ai
acestei măsuri.

b) Modificarea propusa

Beneficiari
direcţi/indirecţi (grup
ţintă)

Beneficiari direcţi:
• Furnizorii de formare și instruire profesională;
• UAT de pe teritoriul GAL;
• ONG-uri, fundații și asociații care au ca si scop
formarea profesională
Beneficiari indirecţi:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole
(beneficiari direcţi M3/6A);
• Populația locală, inclusiv populația de etnie rromă

c)Efectele estimate ale modificării
•
•

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor din bugetul SDL ;
Implementarea rapida a obiectivelor SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul
elaborării SDL.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII -Anexa 4 la SDL privind Planul de finanţare al strategiei actualizarea Planului de finanțare prin realocări financiare, conform pct. 1, lit. c

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

A fost deschis apel de selecție de proiecte la măsura M5/2A unde a fost arătat un interes
sporit din partea beneficiarilor, depunandu-se un număr de 3 proiecte.Din suma scoasă la
licitație in cadrul apelului 1/2019 se poate finanta un singur proiect. Totodată, in sesiunea
1/2018 a acestei măsuri a fost selectat un proiect cu o valoare eligibila de 64.285,20 euro
. Acest proiect a fost declarat eligibil si de către CRFIR Alba, insa beneficiarul nu a depus
actele in vederea semnarii contractului de finantare astfel incât această sumă a revenit la
GAL.
Totodată, în urma actiunilor de animare a teritoriului si a discuțiilor purtate cu
potentialii beneficiari, a reieșit faptul că Măsura M2 este destul de neinteresantă datorită
sumelor mici alocate acesteia. In vederea indeplinirii indicatorilor de monitorizare precum
și a cresterii interesului pentru această măsura se propune transferul unor sume de bani de
la unele măsuri unde sumele de bani rămase disponibile sunt mici.
Ca urmare a acestor lucruri, se impune necesitatea actualizării planului de finanțare în
conformitate cu nevoile beneficiarilor.

b) Modificarea propusa

Anexa 4 privind Planul de finanțare
In
-

planul de finantare, se propune transferul unor sume , după cum urmează :
De la Măsura M3 la Măsura M5 va fi transferată suma de 4.700 euro
De la Măsura M4 la Măsura M5 va fi transferată suma de 17.500 euro
De la Măsura M6 la Măsura M5 va fi transferată suma de 52,24 euro ( rămasă disponibilă in
urma incheierii apelului de selectie a proiectelor pe această măsură )
Ca urmare a acestor transferuri, la Măsura M5 va fi transferată o suma de 22.252,24 euro,
sumă din care impreună cu suma revenită la GAL , conform precizărilor de mai sus, vom putea

finanta cele două proiecte declarate eligibile si care sunt fără finanțare în acest moment pe
Măsura M5 .Aceste proiecte sunt in acest moment pe lista de rezervă.
- La Măsura M1 , suma disponibilă in acest moment este de 33.559. La această sumă se mai
adaugă încă 72,03 euro ( valoare provenita de la diminuarea valorii proiectului in urma
achizitiilor facute la proiectul depus de Comuna Batos si care a fost finalizat) precum și
o suma de 492 euro ( valoare provenita de la diminuarea valorii proiectului in urma
achizitiilor facute la proiectul depus de Comuna Fărăgău si care a fost finalizat). Astfel,
suma disponibilă pe aceasta măsura este de 34.123,03 euro. Din această sumă se propune
transferul unei sume de 4.121 euro la Măsura M2
- De la Măsura M3 la Măsura M2 va fi transferată suma de 11.879 euro.
Ca urmare a acestor două transferuri, la Măsura M2 va fi transferată o suma de 16.000 euro.
-

c)Efectele estimate ale modificării
•
•
•

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor din bugetul SDL ;
Implementarea rapida a obiectivelor SDL.
O mai buna dezvoltare a teritoriului prin sustinerea evenimentelor de promovare
a patrimoniului cultural.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul
elaborării SDL.

Manager GAL
GAL Zona Luț, Șar, Câmpie
Cristian Baciu

