CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție
Tinand cont de punctele tari si oportunitatile oferite de amplasarea teritoriala si evolutia
adminsitrativa, economica, sociala si culturala ale GAL “CODRII BUCOVINEI”, actiunile avute
in vedere pentru dezvoltarea teritoriului GAL si imbunatatirea calitatii vietii populatiei,
vizeaza urmatoarele OBIECTIVE:
1) favorizarea competitivitatii agriculturii;
2) asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbarilor climatice;
3) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca;
In urma consultarilor realizate intre toti partenerii GAL, a analizei diagnostic a
teritoriului si a celei SWOT, s-au stabilit principalele priorităţi SDL. Au fost stabilite 6 masuri
relevante care asigura indeplinirea obiectivelor SDL, prioritatilor Uniunii Europene in materie
de dezvoltare rurala si implicit domeniile de interventie ale acestora. Se vor lansa cu
proiritate masura specifica pentru infrastructura sociala si cea pentru brod-band.
Prin implementarea acestor masuri se vor putea realiza:
- imbunatatirea performantelor economice a tuturor exploatatiior agricole si facilitarea
restructurarii si modernizarii expoatatiilor;
- facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
deseurilor, a rezidurilor si a altor materii prime nealimentare, in scopul bioeconomiei;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura;
- cresterea competitivitatii resurselor umane: capacitatea capitalului uman de se
integra, adapta si dezvolta in actualul context socio-economic;
- cresterea competitivitatii economice: capacitatea de a putea concura pe piată,
respectiv oferirea de produse si servicii care satisfac cerintele de bază, inclusiv calitatea si
costurile, însă care sunt diferite (specifice, unice, inovatoare, traditionale, de calitate);
- facilitate diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si
crearea de locuri de munca
- cresterea competitivitatii sociale: capacitatea de a atrage si de a mentine locuitorii,
societătile si vizitatorii, oferind servicii sociale de bună calitate, sisteme de transport,
comunicare, sănătate, recreere, sporturi si cultură, educatie etc.
Astfel, obtinerea unor performante superioare, eficientizarea muncii si a proceselor,
valorificarea potentialului economic si turistic va genera o crestere a numarului locurilor de
munca din teritoriu. Aceasta consecinta apare, pe de o parte, in urma crearii sau dezvoltarii
mediului economic local, iar pe de alta parte, in urma reorientarii fortei de munca din
activitatea aferenta exploatatiilor de mica dimensiune (subzistenta si semi-subzistenta), spre
sectorul productiei non-gricole sau al serviciilor. Cresterea competitivitatii economice va
conduce la un nivel imbunatatit al calitatii vietii. Cresterea atractivitatii teritoriului prin
punerea la dispozitie a unei infrastructruri de baza/sociale/de agrement - performante, in
paralel cu oferirea serviciilor sociale de bună calitate (ex: sănătate, recreere, sporturi si
cultură, educatie) va conduce, sinergic, la cresterea calitatii vietii si a capacitatii de
dezvoltare a mediului economic local. Toate aceste prioritati insa, pot fi transformate in
realizari practice, doar prin aplicarea in mod coerent si convergent, a unui set de masuri
adaptate situatiei existente in teritoriu, cu impact asupra unei dezvoltari echilibrate. Tocmai

de aceea, actorii GAL au avut in vedere elaborarea unei SDL, urmand a asigura dezvoltarea durabila, prin implementarea pas cu
pas, a acesteia. Pentru masurile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband pentru comunitate și
teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a
conflictului de interese, GAL-ul poate fi beneficiar. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua
de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2
Tabel: Logica interventiei in PROGRAME:
Prioritati de
Domenii de
Masuri Indicatori de rezultat
dezvoltare rurala
Interventie
i)
1A
Cheltuielile publice totale (DI 1A) 10.000 euro
Favorizar
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii
ea
P1
M3/1A de cooperare (minim 1 operatiune de cooperare)
competiti
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
vității
mediului : 1 (indicator local).
agricultur
Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti. (DI 2A) (minim 2
ii
2A
beneficiari)
Cheltuielile publice totale – 209.043 euro
Ob.tr:
Locuri de munca create-indicator specific Leader (minim 6 lucuri de
P2
Mediu și
munca)
climă,
M6/2A Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru
Inovare
participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele
de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ organizatii de
producatori minim 1
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
mediului : 1 (indicator local).
Prioritati de
Domenii de
dezvoltare rurala
Interventie
iii)
Masuri Indicatori de rezultat
Obținere
a unei

dezvoltăr
i
teritorial
e
echilibrat
ea
economiil
or și
comunită
țiilor
rurale,
inclusiv
crearea și
menținer
ea de
locuri de
muncă
Ob.tr:Me
diu și
climă,
Inovare

M2/ 6A
6A

6B
P6
M4/6B

M5/6B

6C

M1/6C

Locuri de munca create (DI 6A)-minim 9
Numarul de beneficiari sprijiniti-(indicator local) - minim 3
;Cheltuielile publice totale 253.687,00 euro
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
mediului : 1 (indicator local).
Componenta A.(Infrastructură socială):
Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - indicator local (minim 2)
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
(DI 6B)- Populatia apartinand grupurilor vulnerabile – 9.544 persoane
Cheltuielile publice totale 147.654,00 euro
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
mediului : 1 (indicator local).
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază):
➢ Numărul de beneficiari (direcți) sprijiniți - indicator local
(minim 8)
➢ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite (DI 6B)– 30.156 persoane
➢ Cheltuielile publice totale 859.111,26 euro
Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura
imbunatatita (DI 6B) (Minoritatea de pe teritoriul GAL; Grupuri
vulnerabile;) – 963 persoane
Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local (minim 1 )
Cheltuielile publice totale- 49.994 euro
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
mediului : 1 (indicator local).
Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C)- (număr de
locuitori: 268 , 0,77% din din total locuitori)
Cheltuielile publice totale 20.000,00 euro
Nr de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia
mediului : 1 (indicator local).
Număr de gospodării din spațiul rural: 50.

In completarea Tabelului de mai sus, s-a tinut cont de urmatoarele aspecte:
✓
In coloana “Masuri” au fost completate doar codurile masurilor, denumirea lor integrala fiind cuprinsa in Fisele masurilor
✓
Indicatorii de rezultat pentru fiecare masura au fost completati in functie de domeniul de interventie specific.
✓
In cazul masurilor ce contribuie la mai multe domenii de interventie, s-a considerat domeniul de interventie principal.
✓
Masurile dedicate exclusiv investitiilor in infrastructura de banda larga si infrastructura sociala, vor fi lansate cu prioritate.

