
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 25 – luna IANUARIE, an 

2019 

 

1. Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Localǎ a Asociaţiei GAL 

Valea Someşului 

Asociația GAL Valea Someşului realizează Raportul de evaluare a 

Strategiei de Dezvoltare Localǎ a Asociaţiei GAL Valea Someşului, ȋn 

perioada 01.10.2018 – 28.01.2019. Evaluarea strategiei de dezvoltare 

locală reprezintă o analiză cu caracter socio-economic, menită să 

identifice şi  să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obţinute şi 

schimbările generate, şi sǎ explice principalele mecanisme care stau la 

baza acestor rezultate.   

În cadrul acestui raport se evaluează Strategia de Dezvoltare Locală 

a Asociației GAL Valea Someșului din prisma următoarele teme: logica  

intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală  contribuţia operațiunilor 

realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie, valoarea 

adăugată datorată metodei LEADER, factorii de succes şi de insucces 

care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea 

strategiei și rezultatele obținute, contribuția SDL la aria de intervenție 

6B.  

Pentru a analiza aceste teme s-au definit următoarele ȋntrebări: 

1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare 

locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și 

potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 
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2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

3. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor 

obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

4. În ce masură intervenția strategiei a contribuit la dezvoltarea sectoarelor vegetal și zootehnic din 

cadrul exploatațiilor agricole sprijinite și la creșterea numărului de întreprinderi nou înființate? 

5. În ce masură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică? 

6. În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă  ca urmare a implementării 

SDL ului GAL Valea Someșului? 

7. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

8. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării 

și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

9. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

Aceste teme se analizează cu ajutorul tehnicilor si metodelor de evaluare următoare: observația, 

ancheta  utilizȃnd tehnica focus-grupului avȃnd ca instrument ghidul de focus–grup, verificarea 

funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor 

administrative, ancheta utilizȃnd tehnica sondajul de opinie avȃnd ca instrument chestionarul auto-

administrat. 

În urma analizei efectuate se formulează concluziile pentru fiecare tema a evaluării și pentru fiecare 

întrebare de evaluare și se formulează recomandări cu aplicabilitate în viitor. 

 

2. Sesiune ȋn desfășurare pentru măsurile M7/6B și  M6/6B 

 

Ȋn această lună este deschisă sesiunea depunere de proiecte pentru Măsura M7/6B ,, Dezvoltarea 

satelor”. 

 Fonduri disponibile: 51.716 euro.  

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 

50.000euro/proiect. 

Data limită de primire a proiectelor: 31.01.2019. 
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În cadrul Asociației GAL Valea Someșului este deschisă sesiunea de depunere a proiectelor pentru 

măsura  M6/6B ,,Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală”. 

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro 

Conform Ghidul grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală-

Versiunea 05, aprobat prin Ordinul nr. 23 din 08/01/2019:  ”În cazul sesiunilor aferente măsurilor prin 

care se finanțează infrastructură socială, broadband sau acțiuni adresate minorităților, GAL are 

obligația de a lansa apeluri de selecție adresate entităților interesate. Dacă până la finalul anului 2018, 

în urma lansării apelurilor de selecție nu este selectat nici un proiect, GAL are obligația de a aplica în 

calitate de solicitant/ partener în cadrul proiectului (calitatea de partener poate fi dobândită doar în 

cazul măsurilor de infrastructură socială), în prima sesiune pe care o va deschide în anul 2019 

(indiferent dacă măsura a fost lansată sau nu până la acel moment). În vederea evitării conflictului de 

interese, GAL va externaliza evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului în care GAL aplică ca 

solicitant sau partener.” 

Data limită de primire a proiectelor: 05.02.2019. 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, 

din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de 

luni până vineri. 


