
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei – GAL Parang 
Valoarea componentei A este de 1.543.638 EURO, algoritmul de calcul pentru 

stabilirea acestuia fiind ( suprafata teritoriului X 985,37 Euro/km2) + ( populatie teritoriului x 
19,84 Euro/locuitor), respectiv (920,66 km2 x 985,37 Euro/km2) + (32079 locuitori x 19,84 
Euro/locuitor). GAL Parang a intocmit  Planul de Finantare prin alocarea unei valori indicative 
pentru fiecare masura propusa, corelata cu nevoile identificate. Astfel: 

 pentru M1-“Dezvoltarea infrastructurii sociale” s-a alocat o suma de 520.000 EURO; 
 pentru M2-“Sprijin pentru actiuni de desegregare si incluziune sociala” s-a alocat o 

suma de 15.000 EURO; 
 pentru M3-”Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente  

complementare si dezvoltare comunitara”  s-a alocat o suma de 20.000 EURO; 
 pentru M4-”Infiintarea si dezvoltarea formelor asociative”  s-a alocat suma de 15.000 

EURO ;  
 pentru M5-”Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole” s-a alocat o 

suma de 180.000 EURO; 
 pentru M6-“Sprijin pentru dezvoltarea si infiintarea activitatilor non-agricole” s-a 

alocat o suma de 265.638 EURO;  
 pentru M7:”Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor 

de calitate in domeniul prelucrarii si marketingului produselor agricole si pomicole” s-
a alocat o suma de 95.000 EURO; 

 pentru M8-“Sa cunoastem, sa conservam si sa protejam satul de sub munte” s-a alocat 
o suma de 70.000 EURO; 

 pentru M9-“Sprijin pentru actiuni tematice montane si protejarea mediului” s-a alocat 
o suma de 35.000 EURO; 

 pentru M10-“Facilitarea utilizarii surselor regenerabile de energie in scopul 
bioeconomiei” s-a alocat o suma de 20.000 EURO. 

 Valoarea alocata pentru fiecare masura a fost corelata cu nevoia identificata in 
analiza diagnostic, analiza SWOT si indicatorii de rezultat stabiliti. 
 In completarea Planului de Finantare s-a tinut cont de faptul ca la nivelul Strategiei de 
Dezvoltare costurile de functionare si animare nu trebuie sa depaseasca 20% din costurile 
publice totale efectuate pentru aceasta Strategie. Astfel, costurile de functionare si de 
animare  sunt de 308.000 EURO si reprezinta 19,95% din costurile publice totale efectuate 
pentru aceasta Strategie. 
 Intensitatea sprijinului este de 100% pentru toate masurile cu exceptia masurilor M6-“ 
Sprijin pentru dezvoltarea si infiintarea activitatilor non-agricole” unde intensitatea 
sprijinului nerambursabil este de 90% si M7-“Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin 
intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingului produselor agricole 
si pomicole unde intensitatea sprijinului este de 50%. 
 Valoarea procentuala pentru fiecare prioritate raportata la costurile publice totale 
efectuate pentru componenta A este urmatoarea: pentru prioritatea 1- 2,27 %, pentru 
prioritatea 2- 11,66 %,pentru prioritatea 3- 6,15 %, pentru prioritatea 4- 2,27 %, pentru 
prioritatea 5- 1,30 %, iar pentru prioritatea 6- 56,40 %. 
 


