
 

       

 

Beneficiarul proiectului : Asociația GAL  Someș Transilvan 

Titlul proiectului: „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Someș Transilvan pentru 

perioada 2014-2020” 
 

Decizia de  finanțare: D19100000011561300004 din data de 30-12-2015  este  încheiată între Agenţia pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (autoritate contractantă) şi  Asociația GAL SOMEŞ TRANSILVAN. 

Domeniul de intervenție - 6B  - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 

Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) 

Valoarea proiectului:  13.920 euro (61.707,36 lei) 

Proiectul are 2 obiective specifice: 

1. Derularea unui proces de consultare și animare la nivelul teritoriului Someș Transilvan cu implicarea în 

mod activ a actorilor locali interesați. 

2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit de parteneriat în baza nevoilor 

recunoscute ca parte a activităților de animare și colectare de date. 
 

Proiectul va avea 2 categorii de activități esențiale pentru atingerea obiectivelor propuse: 

  

ACTIVITATEA 1: Acțiuni de animarea teritoriului: 

1.1.Sub-activitatea de informare 

1.2.Sub-activitatea de animare (12 sesiune de animare) 

1.3.Sub-activitatea de consultare a partenerilor la nivelul teritoriului (4 ședințe de consultare) 

  

ACTIVITATEA 2: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală: 

2.1.Sub-Activitatea  de colectare a datelor. 

2.1.1.      Colectarea/actualizarea datelor primare: date geografice, demografice, economice, de patrimoniu, statistice, 

etc. 

2.1.2.      Realizarea unei anchete sociologice în vederea identificării problemelor, nevoilor și a oportunităților de 

dezvoltare din teritoriu. 

2.1.3.      Realizarea unor interviuri focus-group cu instituțiile relevante prezente în teritoriu (ONG-uri, instituții 

publice, întreprinderi, agricultori, etc.). 

  

2.2. Sub-Activitatea de analiză a datelor colectate și a rezultatelor Strategiei de Dezvoltare Locală implementată în 

perioada anterioară de programare. 

2.2.1.      Analiza datelor colectate. 

2.2.2.      Evaluarea rezultatelor Strategiei de Dezvoltare locală implementate aferente perioadei 2007 – 2013. 

  

2.3. Elaborarea propriu zisă a strategiei. 

2.3.1.      Formularea unei viziuni comune, unor obiective comune pentru întreg teritoriul acoperit de parteneriat. 

2.3.2.      Identificarea măsurilor și elaborarea fișelor de măsuri aferente – în baza viziunii și obiectivelor formulate 

vor fi dezvoltate fișe de măsuri specifice. 

2.3.3.      Stabilirea aspectelor privind guvernanța noului GAL și a regulilor privind implementarea acestuia. 
 

Durata proiectului este până la 31.03.2016. 

 


