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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei  

Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Giurgiu Nord este 

alcatuită din Componenta A și  , Componenta B și bonusarea. Calcularea și stabilirea planului de 

finanțare al SDL are la bază următorul algoritm: 

Componenta A – Valoarea aferenta teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 

19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km²: 

Populația din GAL Giurgiu Nord este de 31573 locuitori. Valoarea aferentă populației acoperite 

de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 626.408,32 euro 

(19,84 Euro x 31573=626.408,32 Euro); 

Suprafața teritoriului GAL Giurgiu Nord este de 173,87 km2, valoarea aferenta teritoriului fiind 

de 171.326,28 euro 

(985,37 Euro x 173,87 = 171.326,28 Euro); 

Astfel, valoarea totala a componentei A este de 797.734,6 Euro (626.408,32 + 

171.326,28 = 797.734,6 Euro). 

BONUSAREA, conform F4.1 – Raport privind rezultatul evaluării implementării SDL - bonusarea 

suplimentară a GAL-urilor cu nr. 221327/05.07.2021 emis de către DGDR AM PNDR și a notificării cu 

nr. 221448 din 12.07.2021 emisă de către DGDR AM PNDR în valoare de 145.947,00 euro. 

În urma Analizei SWOT, analizei diagnostic și indicatorilor de rezultat stabiliți au fost 

identificate următoarele priorități, ierarhizate în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL 

Giurgiu Nord , redate în cele ce urmează , cumulat componenta A+B+BONUSARE: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Valoarea procentuală:  75,33 % 75,76% 

Contribuția publică nerambursabilă:  1.112.841,21 1.229.701,31 Euro 

Măsurile propuse:  

M4 - Sprijin pentru înființarea întreprinderilor mici în domeniul non-agricol;  

M5 - Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL;  

– M6 - Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL;  

– M7 - Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL. 

P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

Valoarea procentuală:  4,74 4,31 % 

Contribuția publică nerambursabilă: 70.000 Euro 

Masurile propuse:  

M2 - Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață; 

M3 - Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă. 

P1: Încurajarea transferului de cunostințe și a inovarii în agricultură, silvicultură și zonele rurale 

Valoarea procentuală:  0,00% 

Contribuția publică nerambursabilă:  0,00 Euro 

Măsura propusă: M1 - Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL Giurgiu 

Nord. 

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 19,93% reprezentand  294.444,10 

323.531,00 de  Euro.  
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