
 

 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

Partenerii GAL au stabilit bugetul indicativ pentru componenta A in functie de 

prioritatile de interventie si masurile propuse. Tinand cont de faptul ca suprafata 

microregiunii este de 428.08 km2 si populatia are un numar de 34594 locuitori, planul 

financiar al strategiei a fost realizat pornind de la algoritmul de calcul urmator:  

428.08 X 985.37+34594 X 19.84=421817.19+686344.96=1108162 euro, 

din care:-valoarea aferenta teritoriului este de 985.37 euro/km2 

  -valoarea aferenta populatiei este de 19.84 euro/locuitor 

Din bugetul total initial de 1108162 euro, aferent componentei A, partenerii Asociatiei GAL 

Codrii Bucovinei au stabilit un procent de 19.87% cheltuieli de functionare si animare (220162 

euro) 

În urma alocării unităților de bonusare, planul de finanțare a Strategiei Asociatiei GAL Codrii 

Bucovinei a fost majorat cu 679.550,31 euro, astfel încât Componenta A + Componenta B 

însumează 1.787.712,31 euro. Păstrându-se proporția stabilită inițial (19,87%), cheltuielile de 

funcționare și animare sunt în cuantum de 355.170,38 euro.  

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. 

În urma distribuirii fondurilor suplimentare aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) a 

GAL-urilor conform Notificării nr.201316 din data de 17.06.2022, planul de finantare a 

Strategiei Asociatiei GAL Codrii Bucovinei a fost majorat cu suma de 350.427,38 euro (din 

care 271.294,08 valoare FEADR și 79.133,30 euro valoare EURI) și însumează în total suma de 

2.284.086,69 euro (din care 2.204.953,39 euro valoare FEADR și 79.133,30 euro valoare 

EURI). S-a păstrat proporția stabilită initial (19,87%) pentru cheltuielile de funcționare și 

animare care sunt în cuantum de 453.848,03 euro  

  

Alocarea pe prioritatile de dezvoltare P6, P2 si P1 s-a realizat in functie de nevoile 

identificate in teritoriu, asa cum reiese din Analiza diagnostic si Analiza SWOT. 

Pentru prioritatea P6 (alocare FEADR) s-a alocat o suma de   1.532.062,36 euro avand un 

procent de   69,48% pentru masurile: 

• M2- Investitii in infiintarea si dezvoltarea activitatilor non-agricole in microregiunea 

GAL “Codrii Bucovinei” -   16,56% din suma alocata P6 

• M4- Investitii in infrastructura sociala , infrastrucutură la scară mica și servicii locale 

de bază în microregiunea GAL” Codrii Bucovinei” -   78,87%% din suma alocata P6 

• M1- Sprijinirea accesului la banda larga prin investitii in infrastructura TIC și soluții 

publice de e-guvernare    1,31% din suma alocata P6 

• M5- O educare mai buna pentru o mai buna integrare a grupurilor vulnerabile, in 

special pentru minoritatea roma din microregiunea GAL” Codrii Bucovinei”    3,26% 

din suma alocata P6 

Pentru prioritatea P6 (alocare EURI) s-a alocat o suma de 79,133,30 euro avand un procent de 

100% pentru masura M1- Sprijinirea accesului la banda larga prin investitii in infrastructura 

TIC și soluții publice de e-guvernare. 



 

 

 

Pentru prioritatea P2(alocare FEADR) s-a alocat o suma de  209.043 euro avand un procent de   

9,48% pentru masura: M6- Cresterea competitivitatii sectorului agricol in microregiunea GAL 

“Codrii Bucovinei”  

Pentru prioritatea P1(alocare FEADR) s-a alocat o suma de  10.000 euro avand un procent de   

0,45% pentru masura: M3-Constituirea si promovarea formelor asociative in microregiunea 

GAL “Codrii Bucovinei” 
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