CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Valoarea totală a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Muscel în prima etapă este de
1.990.779 Euro.
Planul de finanțare al SDL este constituit din:
Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat,
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km², reprezentând 1.990.779 Euro.
Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate va fi obținută în urma procesului
de evaluare și selecție, exprimată în Euro.
Conform prioritărilor stabilite pentru dezvoltarea teritoriului GAL Muscel, 66,61% din valoarea
componentei A a strategiei este alocată P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, iar în cadrul acesteia cea mai mare
alocare a fost stabilită pentru măsura M4C Încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea
activităților non-agricole (420.000 Euro).
Alocările financiare pentru fiecare măsură au fost stabilite având în vedere analiza diagnostic
și prioritățile stabilite pentru dezvoltarea teritoriului, observându-se faptul că alocările
pentru componenta privată și socială sunt considerabil mai mari decât finanțarea proiectelor
derulate de către autoritățile publice. Acest lucru este în concordanță cu modul de
constituire a parteneriatului pentru dezvoltarea teritoriului în care peste 77% este
reprezentat de parteneri sociali și agenți economici.
Intensitățile finanțărilor pentru fiecare măsură au fost stabilite având în vedere posibilitățile
reduse de cofinanțare a proiectelor, dar și restricțiile stabilite prin Anexa II a Regulamentului
1305/2013.
De asemenea, sprijinul forfetar pentru măsurile de instalare tineri fermieri (M4A) și
încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole (M4C) a fost stabilit sub
pragurile din PNDR, având în vedere că planurile de afaceri vor fi implementate utilizând
resurse locale umane și materiale, care determină valori scăzute pentru realizarea
obiectivelor.
Un alt domeniu pentru care s-a alocat o sumă importantă este cel al serviciilor și
infrastructurii educaționale, sociale și medicale, pentru că acest domeniu asigură atât
serviciile de bază pentru poulația locală, cât și incluziunea socială a grupurilor defavorizate,
care contribuie la reducerea disparităților dintre mediul urban și rural.
Costurile de funcționare și de animare pentru SDL reprezintă 19,83% din costurile publice
totale efectuate pentru această strategie.
Planul de finanțare se constituie Anexa 4 la SDL.

