
CAPITOLUL X Planul de finanțare al strategiei 

Valoarea aferentă componentei A a planului de finanțare este de 2.167.781 euro, și s-a 

stabilit proporțional cu suprafața și populația aferentă teritoriului eligibil LEADER (respectiv 

50% populație și 50% suprafață). Această valoare s-a obținut din înmulțirea populației de 

41.072 locuitori cu 19.84 euro/locuitor, cumulată cu înmulțirea suprafeței totale a teritoriului 

de 1.373 kilometrii pătrați cu 985.37 euro/kilometru pătrat. 

Ierarhizarea priorităților în cadrul SDL este următoarea: pe locul 1 se află prioritatea 

(6),,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”, pe locul doi prioritatea (3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură” (2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tururor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor”, pe locul trei se află prioritatea (2),,Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității tururor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, 

(3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” 

iar pe al patrulea loc se află prioritatea (1),,Încurajarea transferului de cunoștințeși a 

inovării în agricultură, silvicultură și în zonelerurale”. 

Prioritatea  Măsura Valoarea 

P(6),,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” 

M7/6B 1.000.000  
994.602,81 euro 

M5/6A 519.552, 37  
736.509,27 euro 

M6/6B  
150.537,32 euro 

P(3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, 
inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură” 

M4/3A 225.000  16.642,88 
euro 

M3/3A   201.864,59  201.662 
euro 

P(2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității tururor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoareși a gestionăriidurabile a pădurilor” 

M2/2A 225.000  222.000 
euro 

P(1),,Încurajareatransferului de cunoștințeși a 
inovării în agricultură, silvicultură și înzonele rurale”. 

  

Cheltuieli de funcționare și animare  525.377, 03 euro 

TOTAL  2.847.331,31 EURO 

 

Planul de finanțare a teritoriului GAL Valea Someșului în funcție de prioritățile stabilite este 

următorul: pentru prioritatea P(6),,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale” 58,66 % 66,08% din total sumă alocată, pentru 



prioritatea P(3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură” 14.99%  7,67% pentru prioritatea P(2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tururor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoareși a gestionării durabile a pădurilor” 7,90  7,80% % și pentru prioritatea 

P(1),,Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale” 0%. Partea aferentă cheltuielilor de funcționare și animare este de 18,45%. 


