ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CODRII BUCOVINEI JUDEȚ SUCEAVA BOTOȘANI
Data 19.07.2021
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării2

Numărul modificării
solicitate3 în anul
curent

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3

1

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu
sumele obținute în urma bonusării, conform pct. 3, litera d
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Prezenta modificare se realizează conform notificării DGDR – AM PNDR nr.221467 din data de
12.07.2021 privind bonusarea suplimentară a alocării financiare a SDL în valoare de
145.947,00 euro, și constă în actualizarea Anexei 4 – Planul de finantare aferent Strategiei
de Dezvoltare Locala a Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Codrii Bucovinei”, din
următoarele motive:
- interesul ridicat (nevoia cea mai mare) manifestat de către partenerii publici și rezultatele
înregistrate în urma lansării și implementării proiectelor din anii anteriori;
- termenul scurt rămas pentru implementarea proiectelor din cadrul sm 19.2 și faptul că
implementarea unui proiect al unui partener public se poate realiza mult mai repede
decât al unui partener privat/ONG (s-au analizat proiectele finalizate la nivelul Asociației

GAL Codrii Bucovinei);
-

1

creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat
a GAL.
linia de finanțare destinată autorităților publice va asigura rezolvarea sigură și rapidă a
uneia dintre cele mai mari nevoi identificate la nivelul teritoriului: prin investițiile în
„Infrastructura la scara mică și servicii locale de bază”, ceea ce reprezintă o cerinţă
esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, pentru inversarea tendințelor de declin
economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
se bifează o singură căsuță
3
numărul modificării solicitate în anul curent.
4
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2

b) Modificarea propusă
În conformitate cu cele menționat la punctul a) se actualizează Anexa 4 - Planul de finanțare
((Componentele A și B)) cu sumele obținute în urma bonusării suplimentare a GAL, astfel:
Repartizarea sumei de 145.947,00 euro va fi realizată astfel:
- Suma de 116.947,33 euro către SM19.2, respectiv la măsura M4/6B;
-

Suma de 28.999,67 euro către SM 19.4 – cheltuieli de funcționare și animare.

Planul Financiar actualizat în urma bonusării suplimentare a GAL-urilor conform
Notificării 221467 din data de 12.07.2021

MĂSURA

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

M3/1A

100%

10.000,00

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ3
(%)

10.000

0,56 0,52%

2

209.043

11,69 10,81%

3

0

0,00%

4

0

0,00%

5

0

0,00%

1.213.499 1.330.446

67,88% 68,80%

PRIORITATE

1

M6/2A

COMPONENTA
A1 +
COMPONENTA B

50% 70% 90%

209.043,00

M1/6C

90%

20.000,00

M2/6A

75% 85% 90%

253.687,00

M4/6B

100%

889.817,93
1.006.765,26

M5/6B

100%

49.994,00

6

Cheltuieli de
funcționare și
animare4
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+
COMPONENTA B)

355.170,38 384.170,05

19,87%

1.787.712,31 1.933.659,31

- S-a actualizat alocarea de la măsura M4/6B (s-a majorat cu suma de 116.947,33 euro) și
Cheltuielile de functionare si animare (s-a majorat cu suma de 28.999,67 euro). Am respectat
procentul maxim aprobat pentru cheltuielile de functionare si animare, respectiv 19,87%.

- Se actualizează cu suma aferentă bonusării suplimentare Capitolul. IV – Obiective,
Capitolul. V – Prezentarea măsurilor și Capitolul. X – Planul de finanțare al strategiei.
- În cadrul Capitolului. X – Planul de finanțare al strategiei se introduce următoarea frază:
În urma bonusării suplimentare a GAL-urilor conform Notificării nr.221467 din data de
12.07.2021 planul de finantare a Strategiei Asociatiei GAL Codrii Bucovinei a fost majorat cu
suma de 145.947 euro și însumează în total suma de 1.933.659,31 euro. S-a păstrat proporția
stabilită initial (19,87%) pentru cheltuielile de funcționare și animare care sunt în cuantum
de 384.170,05 euro

Anexăm Anexa 4 - Planul de finanțare varianta propusă și cea actuală, modificările
SDL propuse în urma bonusării, SDL actual (V4 din 05.07.2019) și Hotărârea Consiliului
Director privind aprobarea modificărilor propuse.
c) Efectele estimate ale modificării
Modificările propuse vor contribui la :
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii la scară mică și servicii locale de bază, de
agrement, ce reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și poate conduce
la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare și
îmbătrânire a zonelor rurale.
Creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat a
GAL.
REZULTATELE SCONTATE :
✓ Creșterea numarului de comune sprijinite
Creșterea numarului populației nete din mediul rural care beneficiază de
servicii/infrastructuri sociale îmbunătățite.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat
la momentul elaborării SDL si NU VOR FI MODIFICAȚI în perioada de implementare.
Modificările realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de
selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice
ale SDL.

Președinte,
HALIUC Vasile
………………..

